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Musikstøj er ikke i orden! 
                                                               
Når vi har gæster i vores haver, kan det selvfølgeligt høres hos naboerne. Almindelig gæstestøj ligger inden 
for det juridiske begreb, der hedder ”den naboretlige tålegrænse”, som vi naturligvis må acceptere. 
 
MEN: Det er ikke i orden, hvis der til en fest høres høj musikstøj, som kan høres viden om og med en 
baslyd, der runger i huse langt fra festen. 
 
Det er rent faktisk en overtrædelse af Politiets Ordensbekendtgørelse for København, hvori det bl.a. 
bestemmes, at naboer ikke må generes med støj. Der er ingen konkret støjgrænse, så hvis naboerne føler 
sig generede, et støjen for høj. 
 
 At man evt. har uddelt sedler til de nærmeste naboer om festen, betyder ikke, at man har fået ”carte 
 blanche” til at larme, men man kan naturligvis håbe på, at naboerne viser tolerance. 
 
 Der eksisterer også en myte om, at man godt må larme indtil kl. 24 – det er ikke korrekt, der er intet 
tidsinterval, hvor der må larmes! 
 
 Politiet er den ansvarlige myndighed, der håndhæver Ordensbekendtgørelsen, og politiet har intet imod at 
 rykke ud. Det er faktisk sket nogle gange hos os. Grundejerforeningens bestyrelse har ingen myndighed til 
at skride ind. 
 
 De naboer, der føler sig generede, kan ringe til politiet på 114, og politiet sender så en patruljevogn, som 
 effektivt sørger for at sætte en stopper for støjen med et påbud, og muligvis også udsteder en bøde. Som     
 nabo er det ikke rart at skulle involvere politiet, så hvis man ellers er på talefod med de støjende, kan man  
 jo i første omgang forsøge at kontakte dem direkte. Sædvanligvis er det imidlertid en utaknemmelig  
 opgave at få festglade folk til at dæmpe støjen. 
 
 SÅ: Hvis du vil udvise godt naboskab, er det derfor en god idé, når du skal holde fest, at du også tænker på 
 dine naboer: gå uden for din egen matrikel, hør efter hvordan din musik lyder for naboerne, og dæmp 
den, hvis den høres meget højt og langt væk. Det er også en god idé at kontrollere støjniveauet jævnligt i 
løbet af aftenen – det har en tendens til at stige. 
 
 Vi bor tæt sammen på små grunde i GSH, og du bør derfor altid tænke på, om du med dine aktiviteter på 
 egen grund generer dine nære og fjerne naboer med støj. Det er helt uacceptabelt, at du - blot fordi du vil 
 holde fest - afskærer mange naboer fra at kunne opholde sig i deres egne haver og huse uden at skulle 
 udholde larmen fra din høje musik og dunkende bas. 
 
 ALTSÅ: vis hensyn over for dine naboer, så du undgår besøg af politiet. 
 
Venlig hilsen, 
 

Bestyrelsen Grundejerforeningen Søndre Hanssted 


