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forskrift for

Varelevering
til detailhandel

Forskrift vedrørende varelevering
til detailhandel i Hvidovre Kommune

Baggrund og lovgrundlag
Varelevering til detailhandel er ofte årsag til støjgener i nærliggende boligområder. Konkrete støjmålinger viser, at det ved nærliggende boligområder ikke er muligt at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier
for ekstern støj, hvis vareleveringen sker om natten eller søn- og helligdage.
Forskriften er udstedt med hjemmel i § 6 og § 8, stk. 2, i Miljøministeriets
bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992 vedrørende anden virksomhed
end listevirksomhed.
Forskriftens område
§1
Forskriften er gældende for alle virksomheder i Hvidovre Kommune,
hvorfra der drives detailhandel og som ikke er omfattet af bekendtgørelse om listevirksomhed.
Definitioner
§2
Ved varelevering forstås både kørsel med varer på den ejendom, hvor virksomheden er beliggende samt af- og pålæsning af varer på ejendommen.
Kørsel uden for ejendommen er ikke omfattet af forskriften.
§3
Ved bolignærhed forstås i denne forskrift, at afstanden fra nogen del af
vareleveringen jævnfør § 2 er mindre end 100 meter fra skel til et boligområde.
Regler for varelevering
§ 4 Ved bolignærhed må varelevering med køretøjer over 3500 kg (tilladt
totalvægt) ikke finde sted inden for nogen af følgende tidsrum:
· Alle dage 22:00 til 06:00 endvidere
· Lørdage 14:00 til 22:00 og
· Søn- og helligdage

Stk. 2. Teknisk Forvaltning kan efter ansøgning dispensere helt eller delvist for bestemmelserne i stk. 1 i tilfælde af, at:
1) det ved akkrediteret støjmåling og/eller -beregning kan dokumenteres,
at der er gennemført tilstrækkeligt støjbegrænsende foranstaltninger til,
at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj er overholdt, eller
2) at der er tale om enkeltstående arrangementer.
Administrative bestemmelser
§5
Kommunalbestyrelsens afgørelse efter forskriften kan ikke påklages til
anden administrativ myndighed.
Stk. 2. Forskriftens bestemmelser er ikke til hinder for, at Kommunalbestyrelsen efter Miljøbeskyttelseslovens § 42 kan påbyde yderligere
forureningsbegrænsende foranstaltninger.
Ikrafttrædelse og straf
§6
Med bøde straffes den, der overtræder forskriftens § 4.
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar
efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
§7
Nærværende forskrift træder i kraft 1. april 2004.
Vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 27. januar 2004.
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