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Støjgener i sommerhusområdet 
 

Støj ikke tidligt, ikke sent og ikke ved spisetider 

Du er et skridt i den rigtige retning mod det gode naboskab, hvis du undlader at støje ved spisetider, 

før kl. 10 i weekenderne og efter spisetid om aftenen. 

Derudover er det altid en god idé at snakke med naboerne, hvis du skal holde fest eller af andre 

årsager ikke kan undgå at larme i et upassende tidsrum. 

Hvornår er det i orden at støje i haven? 

Støj er i udgangspunktet altid en gene. Men støj fra haver kan aldrig helt undgås, da folk jo bor og 

lever i deres huse.  

Naboer imellem kan I komme problemer i forkøbet, ved at lave en aftale om, hvornår det er ok at 

støje. Eksempelvis kan I beslutte, at der ikke må støjes ved spisetider, før kl. 10 i weekenderne og 

efter spisetid om aftenen. 

Så kommer I langt i forhold til det gode naboskab.  

Det er ikke urimelige krav at gå i dialog med naboen om, hvis naboen har en tendens til at starte 

græsslåmaskinen hver søndag omkring spisetid, når vejret byder på spisning ude på terrassen.  

Hvilke regler gælder for støj fra græsslåmaskinen? 

Der findes ingen præcise regler for, hvornår og hvor meget du må støje med motordrevne 

haveredskaber, selvom græsslåmaskiner, kompostkværne, benzindrevne kædesave, buskryddere og 

rundsave kan larme lige så meget som en lastvogn under kraftig acceleration.  

Selv eldrevne kædesave og benzindrevne plæneklippere kan have et støjniveau, der svarer til en 

personbil under kraftig acceleration. Ligesom robotplæneklippere kan have et generende højt DB 

niveau.  

Hvis din nabo putter grene i kompostkværnen kl. 5 om morgenen, eller saver brænde med 

motorsaven midt om natten, kan du dog ikke gøre andet, end at bede ham stoppe. Der findes dog 

servitutter, som kan indeholde bestemmelser for, hvor meget du må støje i dit lokalområde. 

Lav mindre støj med motoriserede haveredskaber  

• Køb lydsvage haveredskaber, dvs. undersøg DB niveauet, hvis dine naboer bor tæt på. 

• God og regelmæssig vedligeholdelse af dine haveredskaber giver mindre støj. 

• Giv ikke mere gas end højst nødvendigt, og slip gassen, så snart redskabet er ubelastet. 

• Undgå at overbelaste redskabet. 

Vælg en afskærmet placering ved stationær brug af fx kompostkværne eller brændesavning. 
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Hvad kan du stille op, når naboens hund gør? 

Hundeloven siger, at det er ejerens pligt at sørge for, at hans eller hendes hund ikke forstyrrer 

nabolaget.  

Hvis du bliver generet af, at naboens hund gør, så start med at tale med din nabo om det.  

Måske er naboen ikke klar over, at hunden gør, eller at det generer.  

Du kan også vælge at klage til politiet, hvis hundeejeren ikke lever op til sit ansvar. Herefter kan din 

nabo blive pålagt at holde hunden inden døre og kun lukke den ud, når den er under opsyn.  

Inden du gør det, så overvej hvilken betydning det vil få for naboskabet fremover, at du kontakter 

politiet.  

Hvis problemet ikke kan afhjælpes, kan politiet i yderste konsekvens forlange, at hunden bliver 

fjernet. 

 

Kilde: Pjecen "Nabostøj i hus og have" fra Miljøministeriet og Tine Nielsen, fagekspert Bolius. 
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