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I medfør af § 20 bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter, 
fastsættes følgende bestemmelser for udendørs musikarrangementer i Langeland Kommune.

§ 1
Udendørs musikarrangementer, der medfører væsentlig støjbelastning for omgivelserne, skal 
være afsluttet senest kl. 01:00.

Såfremt anden optræden og/eller reklamespots indlægges i pauserne, forudsættes lydstyrken at 
være væsentligt lavere end ved selve musikindslagene.

Der må på Rudkøbing Torv kun benyttes scener som stagemobil eller der opbygges en scene 
på stedet efter nærmere aftale med Teknik og Miljø afdelingen.

Lastbiler må som regel ikke benyttes som scener i Rudkøbing midtby, men man kan efter 
konkret vurdering fra Teknik og Miljø afdelingen få dispensation. 

§ 2
Teknik og Miljø afdelingen vurderer på vegne af Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget, om et 
udendørs musikarrangement vil medføre væsentlige støjgener. I vurderingen indgår følgende 
faktorer:

a. Planlagt anvendelse af forstærkere og højtalere samt disses lydeffekt.
b. Forventet antal tilskuere ved arrangementet.
c. Tidspunktet for arrangementets afholdelse og effektiv spilletid.
d. Antal musikarrangementer pr. sæson på den pågældende lokalitet.
e. Antal støjbelastede boliger.

§ 3
Såfremt det vurderes, at et udendørs musikarrangement vil kunne medføre væsentlige 
støjgener, jfr. § 2, kan Teknik og Miljø afdelingen stille krav om gennemførelse af særlige 
støjbegrænsende foranstaltninger, herunder fastsættelse af bestemte støjgrænser som vilkår 
for et arrangements gennemførelse.

Krav om gennemførelse af særlige støjbegrænsende foranstaltninger, herunder fastsættelse af 
bestemte støjgrænser, vil også kunne stilles over for arrangører, der ved tidligere 
arrangementer ikke har overholdt vilkårene for den meddelte tilladelse.

§ 4
Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget kan efter ansøgning dispensere fra § 1, såfremt det vurderes, 
at der foreligger særlige grunde hertil, f.eks. hvis arrangementet har særlig betydning for byen.
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§ 5 
Langelandsfestivalen er ikke omfattet af dette regulativ. Støj fra Langelandsfestivalen reguleres 
i en særskilt aftale mellem Langelandsfestivalen og Langeland Kommune.

§ 6
Overtrædelse af § 1 og vilkår fastsat i medfør af § 3 kan straffes med bøde, jævnfør 
bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017, § 24, stk. 2.

§ 7
Dette regulativ træder i kraft den 1. juni 2018.

Der gøres opmærksom på, at hvis der ved sådanne arrangementer sker udskænkning af 
alkohol, skal der indhentes tilladelse fra Fyns Politi.

Vedtaget af Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 19. marts 2018.

Gældende fra 1. juni 2018
Langeland Kommune
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