FORSKRIFT VEDRØRENDE VISSE UDENDØRS
AKTIVITETER I LYNGBY IDRÆTSBY

1.

INDLEDNING

1.1

Lyngby Idrætsby har gennem en længere årrække dannet rammen om
afvikling af professionelle fodboldkampe samt idræts-/ sportsaktiviteter
og øvrige fri- tidsaktiviteter for borgere, foreninger og institutioner i
Lyngby-Taarbæk Kommune. Visse af disse aktiviteter, herunder
afviklingen af professionelle fodbold- kampe, frembringer støj, der kan
være generende. Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker som led i
realiseringen af kommunens vision for Lyngby Idrætsby og med
hensyntagen til berørte omgivelser at skabe en ramme for, at Lyngby
Idrætsby fortsat kan anvendes til disse aktiviteter.

2.

FORSKRIFTENS FORMÅL

2.1

Denne forskrift har til formål at opstille generelle retningslinjer for
afvikling af aktiviteter på udendørs arealer og anlæg i Lyngby Idrætsby, jf.
nærmere punkt 4, med henblik på at søge støjgener begrænset.

2.2

Retningslinjerne er fastsat på baggrund i de aktiviteter og det
aktivitetsniveau, der på tidspunktet for forskriftens vedtagelse afvikles i
Lyngby Idrætsby, jf. nær- mere punkt 4. Der tilsigtes med forskriften
ingen ændringer i den måde, hvor- på arealer og anlæg i Lyngby Idrætsby
allerede
benyttes
til
idræts-/sportsaktiviteter
og
andre
aktiviteter/begivenheder.

2.3

Forskriften har bindende virkning for de virksomheder, foreninger,
institutioner og andre aktører, der til enhver tid er ansvarlig for
afviklingen af de af forskriften omfattede aktiviteter.

2.4

Forskriften regulerer ikke forhold som eksempelvis vilkår for benyttelse af
kommunalt ejede arealer, brand- og sikkerhedsmæssige forhold,
affaldshåndtering, parkeringsforhold, skiltning, toiletforhold m.v., og
forskriften fritager ikke arrangører/udøvere for at søge nødvendige
tilladelser, dispensationer m.v. efter an- den lovgivning eller hos andre
myndigheder, herunder eksempelvis politi, brandmyndighed og
byggemyndighed.

3.

FORSKRIFTENS GEOGRAFISKE OMRÅDE

3.1

Forskriften dækker geografisk Lyngby Idrætsby som angivet på vedlagte
kortbilag (herefter ”Området”)
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4.

OMFATTEDE AKTIVITETER

4.1

Generelt
Forskriften gælder for aktiviteter, der afvikles fra udendørs arealer og anlæg inden for Området, herunder opvisningsbanen (Lyngby Stadion), og som vurderes
at kunne medføre støjgener, jf. nærmere punkt 4.2 og 4.3.
Forskriften omfatter ikke aktiviteter inden for Området, herunder opvisningsbanen (Lyngby Stadion), der frembringer et så lavt lydniveau, at aktiviteten ikke
medfører støjgener.
Forskriften omfatter kun aktiviteter, der er organiseret under faste former, eksempelvis i regi af virksomheder, foreninger, offentlige institutioner m.v. Forskriften regulerer således ikke mere tilfældige eller uorganiserede aktiviteter inden for Området.
Forskriften omfatter ikke indendørs aktiviteter, der afvikles inden for Området,
herunder erhvervsmæssige aktiviteter som fx cafévirksomhed, butikker til forhandling af merchandise og sportsudstyr, træning- og fitnessvirksomhed mv.
Forskriften omfatter endvidere ikke udendørs aktiviteter, der er accessorisk
knyttet til indendørs aktiviteter, fx udendørsservering i forbindelse med
cafévirksomhed.
Lyngby-Taarbæk Kommune afgør ved tvivlstilfælde om en aktivitet er omfattet
af forskriften.

4.2

Den primære aktivitet
Aktiviteterne i Området, der kan frembringe støj, knytter sig primært til den
idræts-/sportsudøvelse, til hvilket Området er indrettet, jf. nærmere vedlagte
kortbilag.
Opvisningsbanen (Lyngby Stadion) anvendes til fodboldaktivitet, herunder afvikling af professionelle fodboldkampe, træningskampe og aktiviteter i kommunalt regi.
Øvrige arealer/anlæg anvendes til blandt andet fodboldtræning, andre former
for boldspil, atletik, bueskydning samt tennis. Der afvikles desuden fodboldturneringskampe, træningskampe, konkurrence samt stævner inden for forskellige
idræts-/sportsgrene. Endelig afholdes der enkelte kulturelle arrangementer, eksempelvis musikarrangementer, fra Badeparken.
Den primære aktivitet udføres af forskellige sportsklubber og offentlige institutioner, herunder skoler, som brugere af Områdets arealer, herunder træningsbaner, og andre anlæg.
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4.3

Den sekundære aktivitet
Sekundære aktiviteter i Området, der kan frembringe støj, er drift og vedligeholdelse af Områdets faciliteter, såvel bygninger som udendørs arealer og anlæg udlagt til afvikling af idræts-/sportsaktivitet.
De sekundære aktiviteter omfatter anvendelse af maskiner og andet motoriseret udstyr, ligesom aktiviteterne nødvendiggør trafikafvikling i området.
Den sekundære aktivitet udføres af eller for grundejer, som p.t. er Lyngby-Taarbæk Kommune.

5.

RETNINGENSLINJER FOR DEN PRIMÆRE AKTIVITET

5.1

Generelt for Lyngby Idrætsby
Udendørs arealer og anlæg inden for Området, kan anvendes til de idræts/sportsaktiviteter og fritidsaktiviteter, hvortil arealerne/anlæggene er bestemt,
jf. nærmere punkt 4.2.
Aktiviteter skal afvikles mellem kl. 08-22 på hverdage (mandag-fredag) og mellem kl. 08-18 lørdag-søndag. Aktiviteter på tennisbanerne kan dog afvikles alle
ugens dage mellem kl. 06-22.
Særligt vedrørende fodboldtræning skal det påses, at der ikke foregår fodboldtræning med udnyttelse af fuld kapacitet på alle træningsbaner samtidigt, bortset ved afvikling af en til to begivenheder pr. år, eksempelvis større fodboldstævner.
Der må ikke inden for Området afvikles koncerter eller andre begivenheder,
hvor musik eller anden form for lydfrembringelse er en integreret del af aktiviteten. Der kan dog afvikles mindre koncerter/musikarrangementer o.lign. i regi
af eksempelvis skoler, musikskoler, ungdomsuddannelser, foreninger m.v. op til
2 gange pr. kalenderår. Disse arrangementer kan afvikles udover de ovenfor angivne tidsrum.
Ved afvikling af større aktiviteter/arrangementer, eksempelvis sportsstævner,
kan der anvendes højtaleranlæg eller andet elektronisk anlæg/udstyr til afvikling af meddelelser, jingles samt korte musikindslag. Brug af højtaleranlæg må
tidligst påbegyndes 2 timer før aktivitetens start og maksimalt 1 time efter aktivitetens afslutning.
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5.2

Særligt for opvisningsbanen (Lyngby Stadion)
Opvisningsbanen kan anvendes til idræts-/sportsaktiviteter, herunder professionelle fodboldkampe og fodboldtræning. Der må ikke afvikles motorsport på
opvisningsbanen.
Aktiviteter skal afvikles mellem kl. 08-22 på hverdage (mandag-fredag) og mellem kl. 08-18 lørdag-søndag, jf. dog nedenfor om professionelle fodboldkampe.
Der må ikke afholdes koncerter/musikarrangementer eller andre begivenheder,
hvor musik eller anden form for lydfrembringelse er en integreret del af aktiviteten på opvisningsbanen.
Ved afvikling af større aktiviteter/arrangementer, eksempelvis sportsstævner,
kan der anvendes højtaleranlæg eller andet elektronisk anlæg/udstyr til afvikling af meddelelser, jingles samt korte musikindslag. Brug af højtaleranlæg må
tidligst påbegyndes 2 timer før aktivitetens start og maksimalt 1 time efter aktivitetens afslutning.
Der må maksimalt afvikles 30 professionelle fodboldkampe på opvisningsbanen
pr. kalenderår. Ved professionelle fodboldkampe forstås fodboldkampe, der afvikles i regi af Divisionsforeningens tre højeste divisioner (p.t. superliga, 1. division og 2. division), landsholdskampe for herre-/damelandshold samt U21
landsholdskampe i regi af Dansk Boldspils Union (DBU), fodboldkampe i UEFACUP eller tilsvarende nationale og/eller internationale fodboldforbund samt
træningskampe med mere end 1.000 tilskuere.
Professionelle fodboldkampe kan afvikles i tidsrummet 09-24 alle ugens dage.
Ved afvikling af professionelle fodboldkampe kan der anvendes højtaleranlæg
til meddelelser, jingles samt korte musikindslag. Brug af højtaleranlæg må tidligst påbegyndes 2 timer før kampens start og maksimalt 1 time efter kampens
afslutning. Højtaleranlæg kan dog anvendes til meddelelser af sikkerhedsmæssig karakter udover de angivne tidsrum.
Lyngby-Taarbæk Kommune kan forlange dokumentation for, at afviklingen af
professionelle fodboldkampe overholder de ovenfor anførte retningslinjer, eksempelvis i form af logbog over antal afviklede kampe.

6.

RETNINGSLINJER FOR DEN SEKUNDÆRE AKTIVITET

6.1

Drift og vedligeholdelse
Den daglige drift omfatter arealpleje som græsslåning, tromling, buskrydning og
lignende, som tilrettelægges efter behov, benyttelse og vejrlig.
Arealpleje af opvisningsbanen kan afvikles på hverdage mellem kl. 06-16 og i
weekender mellem kl. 07-16.
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Arealpleje af øvrige udendørs arealer og anlæg kan afvikles på hverdage mellem kl. 06-16
Arealpleje skal i videst muligt omfang planlægges, så de aktiviteter, der genererer mest støj, først igangsættes efter kl. 07 om morgenen på hverdage, eller
igangsættes på de baner/arealer, der ligger længst muligt væk fra boligområder.
Vintervedligeholdelse kan efter behov foregå hele døgnet, dog under størst muligt hensyn til omgivelserne.
Anvendelsen af lydsvagt udstyr skal fremmes mest muligt.
6.2

Vedligeholdelse og renovering
Gennemførelse af mere omfattende vedligeholdelsesarbejder og renovering,
herunder prikning, afvikles under iagttagelse af samme retningslinjer som angivet for arealpleje under punkt 6.1.
Arbejdets tilrettelæggelse vil dog kunne skabe behov for aktivitet senere end
angivet i 6.1.
I disse tilfælde og ved særligt omfattende aktiviteter, herunder sådanne, der
kan medføre langvarig eller særligt belastende udsendelse af støj til omgivelserne, skal arbejdet varsles mindst tre dage i forvejen over for beboere, der kan
påvirkes. Dette kan undtagelsesvist undlades, hvis formålet herved vil forspildes. Der kræves ikke særskilt dispensation, jf. 7, til sådanne aktiviteter.

7.

DISPENSATION

7.1

Lyngby-Taarbæk Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra retningslinjerne i denne forskrift.

7.2

Dispensation kan gives efter forudgående skriftlig ansøgning. Dispensation skal
indhentes hos Lyngby-Taarbæk Kommune før afvikling af aktiviteten/arrangementet. Ansøgningen skal indeholde begrundelse for dispensationen. LyngbyTaarbæk Kommune kan knytte særlige vilkår og betingelser til en dispensation.
Aktiviteter/arrangementer, for hvilke der skal søges dispensation, kan ikke afvikles, før endelig skriftlig dispensation er givet.

8.

AFGØRELSER OG KLAGE

8.1

Afgørelser efter denne forskrift træffes af Lyngby-Taarbæk Kommune.

8.2

Afgørelser, som kommunen træffer i medfør af denne forskrift, herunder om
enkeltstående dispensationer, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsen § 21 stk. 2.

8.3

Vedrører afgørelsen et kommunalt ejet eller drevet anlæg kan afgørelsen indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er
meddelt, jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsen § 23.
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9.

OVERTRÆDELSE AF FORSKRIFTEN

9.1

Overtrædelse af denne forskrift medfører bødestraf, jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 24, stk. 2.

10.

VEDTAGELSE OG GYLDIGHED

10.1

Denne forskrift er vedtaget af Lyngby-Taarbæk Kommune 9. juni 2021 pr.
hvilken da- to, forskriften træder i kraft.

10.2

Forskriften er udstedt i medfør af § 20, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter ("miljøaktivitetsbekendtgørelsen").

10.3

Forskriften kan til enhver tid tilbagekaldes eller forandres, eksempelvis som følge af fremtidige nye aktiviteter eller øget aktivitetsniveau i forhold til det med
forskriften forudsatte.

10.4

Forskriften er ikke til hinder for, at Lyngby-Taarbæk Kommune efter miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1-4 kan stille krav om yderligere begrænsende foranstaltninger end angivet i forskriften, jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 20,
stk. 5.
Forskriften offentliggøres i overensstemmelse med fremgangsmåden, der er
fastsat i miljøbeskyttelseslovens § 18.

10.5
10.6

Udstedelsen af denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsen § 20, stk. 4.
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