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Sendt til klagere 

Orientering om støj fra ventilationsanlægget på Herlev Hospital

Baggrund
Herlev Kommune har siden sommeren 2018 modtaget klager fra flere forskellige 
borgere, som er generet af en brummende lyd fra Herlev Hospital. 

Herlev Kommune har i samarbejde med Herlev Hospital vurderet, at støjen stammer 
fra udsugningsanlægget med de 4 skorstene på toppen af sengetårnet.

Lovgivningen
Herlev Kommune kan, som myndighed, bede hospitalet undersøge, hvor meget 
udsugningsanlægget støjer (Miljøbeskyttelseslovens1 § 72).  Hvis det viser sig, at 
udsugningsanlægget støjer mere end Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser2, kan vi 
påbyde hospitalet at reducere støjen (Miljøbeskyttelseslovens § 42). 

Hvis Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ikke overskrides, kan vi ikke kræve, at 
hospitalet skal reducere støjen. 

Støjmåling
Vi har bedt Herlev Hospital om at foretage en måling af støjen fra 
udsugningsanlægget på sengetårnet. Vi har stillet krav om, at målingen skal udføres 
som en ”Miljømåling - ekstern støj” og udføres af et af Miljøstyrelsen godkendt 
laboratorium. 

Hospitalet har i maj 2019 fået lavet en støjmåling. Støjmålingen vedlægges dette 
brev. Støjmålingen viser, at udsugningsanlægget ikke støjer for meget, og at der 
derfor ingen ulovlige forhold er. Vi kan derfor ikke kræve, at hospitalet skal gøre 
noget ved støjen fra udsugningsanlægget. 

Hvorfor overskrides støjgrænserne ikke?
Støjen fra udsugningsanlægget kan tydeligt høres. Støjen er anderledes end den 

1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 241 af 13/03/2019 
2 Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder"
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øvrige støj fra biler, veje og diverse byggerier (baggrundsstøjen). Man lægger 
mærke til lyden, da lyden er monoton og skiller sig ud fra den øvrige støj. Om 
aftenen og natten, når der ikke er så meget trafikstøj, er lyden tydeligst. Man kan 
tydeligt høre udsugningsanlægget, men det larmer ikke så meget, så det er et 
ulovligt forhold. 

Hvad så nu?
Hospitalet er klar over, at mange borgere er generede af støj fra 
udsugningsanlægget. Hospitalet kan også selv høre støjen. 

Hospital er en del af et større energirenoveringsprojekt, som Region Hovedstaden 
skal i gang med. I dette projekt, vil blandt andet sengetårnets centrale 
ventilationsanlæg indgå. I den forbindelse forventer Region Hovedstaden at skulle 
udføre arbejder, som vil medføre en reduktion af den samlede støj fra anlægget og 
toppen af sengetårnet. Arbejdet påbegyndes i 2020. På nuværende tidspunkt er 
hospitalet i gang med en screening, og herefter skal projektet i udbud. 
 
Hvis udsugningsanlægget skal renoveres lige nu, vil det medføre en ekstraordinær 
stor regning. Region Hovedstaden venter derfor med renoveringen, til de alligevel 
er i gang med det store projekt. Da udsugningsanlægget ikke støjer så meget, at det 
er ulovligt, kan vi ikke kræve, at udsugningsanlægget renoveres. Det er en frivillig 
aftale med hospitalet, at de vil renovere udsugningsanlægget. 

Vi er løbende i dialog med hospitalet. Vi har opfordret hospitalet til at informere 
borgerne i området, f.eks. gennem en annonce i Herlev Bladet, om det planlagte 
renoveringsprojekt. Ved at informere kan Herlevs borgere få af vide, at hospitalet er 
klar over, at mange er generet af lyden, og at hospitalet planlægger at gøre noget 
ved problemet.  

Hvis I har nogen spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig på tlf. 44 52 64 55 
eller sende en mail til signe.baek-jensen@herlev.dk.

Venlig hilsen

Signe Bæk-Jensen 
Natur og Miljø
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