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arbejdstagere mod risici ved at v2re udsat for stłj under
arbejdet (4), 2ndret ved direktiv 98/24/E7F (5), og stłjisolering mellem boliger, af R9dets direktiv 89/106/E7F af
21. december 1988 om indbyrdes tiln2rmelse af medlemsstaternes love og bestemmelser om byggevarer (6), senest
2ndret ved 93/68/E7F (7); stłj inde i transportmidler og
stłj fra huslige głrem9l er ikke omfattet af n2rv2rende
direktiv.

EUROPA-PARLAMENTET OG R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION
HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europ2iske
F2llesskab, s2rlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det 7konomiske og Sociale
Udvalg,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget,

i henhold til fremgangsm9den i traktatens artikel 251, og

(5) I overensstemmelse med principperne om subsidiaritet og
forholdsm2ssighed, fastsat ved traktatens artikel 5 kan
m9lene at opn9 et hłjt miljłbeskyttelsesniveau ikke
tilstr2kkeligt n9s af medlemsstaterne alene, fordi niveauerne af ekstern stłj ikke indsamles, sammenstilles eller
rapporteres efter sammenlignelige kriterier og kan
derfor, gennem harmonisering af indikatorer og evalueringsmetoder og sidestilling af stłjkortl2gningskriterier,
bedre opn9s p9 f2llesskabsplan. Dette direktiv er
begr2nset til mindstekrav for at n9 de p9g2ldende m9l
og g9r ikke videre, end det er nłdvendigt med henblik
herp9.

ud fra fłlgende betragtninger:

(1) Inden for rammerne af F2llesskabets politik skal der n9s et
hłjt beskyttelsesniveau med hensyn til sundhed og miljł,
og en af m9ls2tningerne er beskyttelse mod stłj. I grłnbogen om fremtidens stłjpolitik (1) behandlede Kommissionen stłj i miljłet som et af de vigtigste lokale miljłproblemer i Europa.

(6) I łjeblikket har medlemsstaterne ikke nogen f2lles definitioner p9 nationale gr2nsev2rdier for vejstłj, jernbanestłj, flystłj omkring lufthavne og industristłj.
S9danne gr2nsev2rdier błr defineres i form af harmoniserede indikatorer for bestemmelse af stłjniveauer.

(7) Indikatoren skal bestemmes efter ensartede metoder.
(2) Europa-Parlamentet stłttede i sin beslutning af 10. juni
1997 (2) Kommissionens grłnbog, opfordrede til, at der
blev truffet s2rlige foranstaltninger og tiltag i et rammedirektiv om nedbringelse af ekstern stłj, og bem2rkede
manglen p9 p9lidelige og sammenlignelige data om situationen, hvad ang9r de forskellige stłjkilder.

(3) Det specifikke forslag til f2lles indikatorer og vurderingsmetoder for stłjberegning og -m9ling i n2rheden af lufthavne, der blev fremsat i meddelelsen af 1. december
1999 (3) om lufttransport og miljł, błr fuldt ud tages i
betragtning i bestemmelserne i dette direktiv.

(4) Stłjemission fra produkter er allerede omfattet af R9dets
direktiv 86/188/E7F af 12. maj 1986 om beskyttelse af
(1)

KOM(96) 540 endelig udg. 4.11.1996.
(2) EFT C 200 af 30.6.1997, s. 28.
(3) KOM(1999) 640 endelig udg.

(8) Stłjkortl2gning kan opfange data til at illustrere de stłjniveauer, der opfattes i det p9g2ldende omr9de. Der
kr2ves handlingsplaner, der tager principperne om forebyggelse, forureneren betaler, n2rhed og forholdsm2ssighed i betragtning. Med F2llesskabets forpligtelse med
hensyn til informationssamfundet in mente skal der
v2lges det mest hensigtsm2ssige informationsmedie.

(9) Det er nłdvendigt at indsamle data og konsolidere egnede
f2llesskabsd2kkende rapporter som grundlag for F2llesskabets fremtidige politik og som yderligere oplysning til
borgere.
(4)
(5)
(6)
(7)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

137 af 24.5.1986, s. 28.
131 af 5.5.1998, s. 11.
40 af 11.2.1989, s. 12.
220 af 30.8.1993, s. 1.
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(10) Der kan nu fastl2gges m9l p9 mellemlang og lang sigt for
reduktion af antallet af de f2llesskabsborgere, der p9virkes
af stłj fra specifikke kilder, og yderligere forskning kunne
endog give mere overbevisende resultater. Der błr fasts2ttes en tidsfrist. S9danne resultater skal falde inden for
rimelige udgiftsrammer i overensstemmelse med andre
miljłm2ssige og livskvalitetsm2ssige forventninger.
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2.
Dette direktiv g2lder ikke for stłj, der for9rsages af den
udsatte person selv, stłj fra hjemlige głrem9l, fra naboer, stłj
p9 arbejdspladsen og stłj i transportmidler.

Artikel 3
Definitioner

(11) De tekniske bestemmelser vedrłrende vurderingsmetoderne skal suppleres og tilpasses efter behov til den
tekniske og videnskabelige udvikling og til udviklingen i
den europ2iske standardisering.
(12) Da de for gennemfłrelsen af n2rv2rende direktiv nłdvendige foranstaltninger er generelle foranstaltninger efter
artikel 2 i R9dets afgłrelse 1999/468/EF af 28. juni
1999 om fasts2ttelse af de n2rmere vilk9r for udłvelsen
af de gennemfłrelsesbefłjelser, der till2gges Kommissionen (1), błr de vedtages efter forskriftsproceduren i
artikel 5 i n2vnte afgłrelse.
(13) Kommissionen błr foretage en evaluering af direktivets
gennemfłrelse 

I dette direktiv forst9s ved:

a) »ekstern stłj«: ułnsket eller skadelig lyd fremkommet ved
menneskers aktiviteter udendłrs, herunder stłj fra transportmidler og industrianl2g eller industribygninger

b) »menneskers sundhed«: en tilstand af fuldst2ndig fysisk,
mentalt og socialt velv2re i overensstemmelse med
Verdenssundhedsorganisationens statutter (WHO)

c) »skadelige virkninger«: negative virkninger for menneskets
sundhed; f.eks. stłjgener, słvnforstyrrelser, gene ved
kommunikation, negative virkninger for indl2ring, hłrelsestab, stress og forhłjet blodtryk

UDSTEDT F7LGENDE DIREKTIV:

d) »gene«: graden af samfundets stłjgener som fastlagt ved
hj2lp af undersłgelser i marken
Artikel 1
Forml
1.
Dette direktiv har som form9l at definere en f2lles fremgangsm9de for at undg9, forhindre eller begr2nse skadelige
virkninger p9 menneskers sundhed for9rsaget af eksponering
for ekstern stłj ved at:
a) vurdere ekstern stłj i medlemsstaterne p9 grundlag af f2lles
metoder
b) słrge for, at oplysninger om ekstern stłj og dens virkninger
stilles til r9dighed for offentligheden.
2.
Der skal tr2ffes foranstaltninger til at reducere stłj, hvor
det er nłdvendigt, og til at opretholde stłjkvaliteten, hvor den
er god.

Artikel 2
Anvendelsesomrde
1.
Dette direktiv g2lder for ekstern stłj, som opfattes af
mennesker i og i n2rheden af deres bolig, i offentlige parker
eller relativt stille omr9der i byomr9der, i relativt stille omr9der
i det 9bne land, i og n2r skoler som elev, i og n2r et hospital
som patient og i andre stłjfłlsomme bygninger og omr9der.
(1) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

e) »stłjindikator«: en fysisk m2ngde til beskrivelse af ekstern
stłj, der har vist forbindelse til skadelig virkning

f)

»vurdering«: enhver metode til at m9le, beregne, forudsige
eller ansl9 v2rdien af en stłjindikator eller hertil tilknyttede
skadelige virkninger

g) »day-evening-night level Lden (eller LDEN)«: stłjindikator for
gene, som yderligere defineret i bilag I

h) »stłjindikator for natperioden, Lnight (eller LNIGHT)« stłjindikatoren for selvrapporterede słvnforstyrrelser, som yderligere defineret i bilag I

i)

»dosis/effekt-forhold«: forholdet mellem v2rdien af en
stłjindikator og en skadelig virkning

j)

»byomr9de«: afgr2nset del af medlemsstatens omr9de, med
et indbyggertal p9 over 100 000 personer og en s9dan
befolkningst2thed, at medlemsstaten betragter det som et
byomr9de

k) »relativt stille omr9de i et byomr9de«: et omr9de afgr2nset
af den ansvarlige lokale myndighed, der ikke fra nogen
stłjkilde uds2ttes for en Lden-v2rdi, der ligger over en
bestemt v2rdi, som medlemsstaten fastl2gger
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»relativt stille omr9de i det 9bne land«: et omr9de afgr2nset
af den nationale eller regionale ansvarlige myndighed, der
ikke forstyrres af stłj fra trafik, industri eller fritidsaktiviteter, og hvor den naturlige stilhed kan opleves

m) »stłjzone«: medlemsstatens indfłrte juridiske definition p9
et omr9de langs med eller omkring stłjkilder, hvor stłjforskrifter finder anvendelse for at begr2nse stłjen; »stłjzoneopdeling«: alle foranstaltninger i forbindelse med
gennemfłrelse af en stłjzone og anvendelse af hertil knyttede regler

n) »stłrre vej«: en regional, national eller international vej,
udpeget af medlemsstaten, hvor der passerer over 3
millioner kłretłjer om 9ret

o) »stłrre jernbane«: en jernbane, udpeget af medlemsstaten,
hvor der passerer over 30 000 tog om 9ret

p) »stłrre lufthavn«: en civil lufthavn, udpeget af medlemsstaten, hvor der finder over 50 000 starter og landinger
sted om 9ret

q) »stłjkort«: pr2sentation af data om en eksisterende eller
forudsagt stłjsituation i form af stłjindikator, overskridelse
af en gr2nsev2rdi, antal berłrte personer i et bestemt
omr9de, antal boliger udsat for bestemte v2rdier af stłjindikator i et bestemt omr9de, eller om cost/benefit-forhold
eller andre łkonomiske data om stłjbek2mpelsesmetoder
eller -scenarier

r)

s)

»strategisk stłjkort«: et stłjkort bestemt til global vurdering
af situationen i et bestemt omr9de eller til generelle
prognoser for det p9g2ldende omr9de

»gr2nsev2rdi«: en Lden-v2rdi eller en Lnight-v2rdi som
fastsat af medlemsstaten, hvis overskridelse for9rsager de
ansvarlige myndigheder til at overveje eller indfłre stłjbek2mpelsesforanstaltninger; gr2nsev2rdierne kan v2re
forskellige for forskellige typer stłj (vej, bane, flystłj, industristłj osv.), forskellige omgivelser, forskellige grupper af
befolkningen, og de kan ogs9 v2re forskellige for eksisterende situationer og for nye situationer (hvor der er en
2ndring i situationen med hensyn til stłjkilde eller anvendelsen af omgivelserne)
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v) »akustisk planl2gning«: bek2mpelse af fremtidig stłj ved
planlagte foranstaltninger; den omfatter arealanvendelsesplanl2gning, trafiksystemudvikling, trafikplanl2gning,
bek2mpelse gennem afsk2rmning og isolering samt stłjbek2mpelse ved kilden
w) »s2rlig stłjisolering«: s2rlig stłjisolering af bygninger mod
en eller flere typer ekstern stłj, kombineret med s9danne
ventilations- og luftkonditioneringsfaciliteter, at der er en
konstant hłj miljłstłjsisolering
x) »en relativ stille facade«: en boligfacade, hvor LDEN-v2rdien
(4 m over jorden og 2 m foran facaden) for stłj fra en
bestemt kilde er mere end 20 dB lavere end ved facaden
med den hłjeste LDEN-v2rdi.

Artikel 4
Gennemfłrelse og ansvarsomrder
1.
Med henblik p9 gennemfłrelse af dette direktiv skal
medlemsstaterne p9 egnede niveauer udpege de ansvarlige
myndigheder eller organer, der skal:
a) udarbejde og godkende stłjkort og handlingsplaner for
byomr9der, stłrre veje, jernbaner og lufthavne
b) indsamle stłjkort og handlingsplaner.
2.
Medlemsstaterne sikrer vurderingsmetodernes nłjagtighed, idet de samordner med de f2llesskabsd2kkende kvalitetsstyringsprogrammer.
3.
Medlemsstaterne stiller de oplysninger, der omhandles i
stk. 1, til r9dighed for Kommissionen og for offentligheden
senest den 30. juni 2003.

Artikel 5
Stłjindikatorer og deres anvendelse
1.
De stłjindikatorer, der skal anvendes til strategisk stłjkortl2gning, akustisk planl2gning og stłjzoneopdeling, er
Lden og Lnight. Medlemsstaterne anvender disse indikatorer:
a) til stłjkort i henhold til artikel 7

t)

»handlingsplan for et byomr9de«: aktiviteter med henblik
p9 at reducere stłj i det bym2ssige omr9de p9 steder,
hvor gr2nsev2rdien for Lden eller Lnight overskrides og p9
at beskytte relativt stille omr9der i det bym2ssige omr9de
mod en forłgelse af stłjen

u) »handlingsplan for en stłrre vej, jernbane eller lufthavn«:
aktiviteter med henblik p9 at reducere stłj p9 steder n2r
en stłrre vej, jernbane eller lufthavn, hvor gr2nsev2rdien
for Lden eller Lnight overskrides

b) i ny lovgivning om strategisk stłjkortl2gning, akustisk
planl2gning eller stłjzoneopdeling
c) til revision af g2ldende lovgivning om strategisk stłjkortl2gning, akustisk planl2gning eller stłjzoneopdeling.
2.
Medlemsstaterne kan anvende supplerende stłjindikatorer
til s2rlige tilf2lde som anfłrt i bilag I(3).
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3.
Senest 30. juni 2003 meddeler medlemsstaterne Kommissionen gr2nsev2rdierne udtrykt som Lden og Lnight for vejstłj,
jernbanestłj, flystłj omkring lufthavne og industristłj, der er i
kraft eller under udarbejdelse. Disse oplysninger ledsages af en
udtalelse om fłlgerne af en overskridelse af gr2nsev2rdierne.
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2.
Medlemsstaterne sikrer, at de ansvarlige myndigheder
senest 31. december 2010 har udarbejdet og godkendt handlingsplaner for stłrre veje, stłrre jernbaner og stłrre lufthavne
og byomr9der med over 100 000 indbyggere.
3.

Handlingsplanerne skal opfylde mindstekravene i bilag V.

Artikel 6
Kontrolmetoder

4.
Handlingssplanerne udarbejdes igen hvert 5. 9r efter den
fłrste udarbejdelse.

1.
Lden- og Lnight-v2rdierne kontrolleres med de beregningsog m9lemetoder, der er defineret i bilag II.
Artikel 9
2.
Sundhedsvirkninger vurderes med de dosis/effekt-forhold,
der er defineret i bilag II.

Artikel 7

Oplysninger til offentligheden
1.
Medlemsstaterne sikrer, at stłjkortene offentliggłres p9
Internettet eller ved andre onlinefaciliteter, eller offentliggłres
p9 en anden passende m9de inden 2 m9neder efter deres
godkendelse af de ansvarlige myndigheder.

Stłjkort
1.
Medlemsstaterne sikrer, at de ansvarlige myndigheder
senest 31. december 2004 har udarbejdet og godkendt stłjkort
over situationen i det foreg9ende kalender9r for alle byomr9der
med over 250 000 indbyggere og for alle stłrre veje, stłrre
jernbaner og stłrre lufthavne p9 deres omr9de.
Senest 30. juni 2003 informerer medlemsstaterne Kommissionen om de stłrre veje, stłrre jernbaner og stłrre lufthavne
og byomr9der med over 250 000 indbyggere p9 deres omr9de,
der er omfattet af definitionerne i artikel 3.

2.
Medlemsstaterne sikrer, at de ansvarlige myndigheder
foretager en offentlig hłring og tager resultaterne i betragtning,
inden handlingsplanerne godkendes.
3.
Handlingsplanerne offentliggłres p9 Internettet eller ved
andre onlinefaciliteter eller offentliggłres p9 en anden passende
m9de inden 2 m9neder efter deres godkendelse af de ansvarlige
myndigheder.

Artikel 10
2.
Medlemsstaterne sikrer, at de ansvarlige myndigheder
senest 31. december 2009 har udarbejdet og godkendt stłjkort
over situationen i det foreg9ende kalender9r for alle byomr9der
med over 100 000 indbyggere p9 deres omr9de.
Senest 31. december 2008 informerer medlemsstaterne
Kommissionen om alle byomr9der, der er omfattet af definitionerne i artikel 3.
3.

Indsamling og offentliggłrelse af data af medlemsstaten og
Kommissionen
1.

Medlemsstaterne indsamler stłjkort og handlingsplaner.

2.
Medlemsstaterne sikrer, at oplysningerne fra stłjkort og
resumeer af handlingsplaner som yderligere defineret i bilag VI,
tilsendes Kommissionen senest 3 m9neder efter de datoer, der
er omhandlet i artikel 7, henholdsvis artikel 8.

Stłjkortene skal opfylde mindstekravene i bilag IV.

4.
Nabomedlemsstater samarbejder om stłjkortl2gningen i
gr2nseomr9der.
5.
Stłjkortene udarbejdes igen hvert 5. 9r efter den fłrste
udarbejdelse.

3.
Kommissionen opretter en databank med oplysninger om
stłjkort.
4.
Hvert femte 9r offentliggłr Kommissionen en sammenfattet rapport over data fra stłjkort og handlingsplaner. Den
fłrste rapport forel2gges inden 1 9r efter den dato, der
henvises til i stk. 2.

Artikel 8
Handlingsplaner
1.
Medlemsstaterne sikrer, at de ansvarlige myndigheder
senest 31. december 2005 har udarbejdet og godkendt handlingsplaner for stłrre veje, stłrre jernbaner og stłrre lufthavne
og byomr9der med over 250 000 indbyggere p9 deres omr9de.

Artikel 11
Gennemgang og rapportering
1.
Senest den 31. december 2007 forel2gger Kommissionen
Europa-Parlamentet og R9det en rapport om erfaringerne med
direktivets anvendelse.
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2.
Den i stk. 1 omhandlede rapport indeholder en gennemgang af behovet for f2llesskabskvalitetsm9l i forbindelse med
ekstern stłj og i givet fald forslag til s9danne m9l og til
gennemfłrelsesstrategier for at sikre, at m9lene n9s. Strategien
skal omfatte:
a) m9l p9 mellemlang og lang sigt for reduktion af antallet af
personer, der berłres af stłj fra specifikke kilder; disse specifikke kilder omfatter vejtrafik, togtrafik, civil luftfart og
industri
b) alle de foranstaltninger, der m9tte v2re nłdvendige for at n9
m9lene; disse foranstaltninger kunne omfatte EF-politikken
for stłjkilder og alle andre relevante foranstaltninger
c) relativt stille omr9der i det 9bne land.
3.
Den i stk. 1 omhandlede rapport baseres p9 de i artikel
10 omhandlede data, p9 videnskabelige og tekniske fremskridt
og p9 andre relevante oplysninger. Nedbringelse af skadelige
sundhedsvirkninger og omkostningseffektivitetskriterier bliver
hovedkriterierne for udv2lgelse for de strategier og foranstaltninger, der foresl9s.
4.
Rapporterne revideres hvert femte 9r, eller n9r det er
hensigtsm2ssigt.
5.
Rapporten ledsages eventuelt af forslag om 2ndring af
n2rv2rende direktiv.
Artikel 12
Tilpasning
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3.
Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum er p9 tre m9neder.
4.

Udvalget:

a) udveksler oplysninger og erfaring vedrłrende direktivets
gennemfłrelse og anvendelse i praksis
b) bist9r Kommissionen med udarbejdelse af retningslinjer til
stłtte for direktivets anvendelse.
Artikel 14
Evaluering
Hvert 5. 9r, og senest den 1. januar 2009, forl2gger EuropaKommissionen en evalueringsrapport om dette direktivs
gennemfłrelse for Europa-Parlamentet og R9det.
Artikel 15
Gennemfłrelse
1.
Medlemsstaterne s2tter de nłdvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv
inden den 30. juni 2003. De underretter straks Kommissionen
herom.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en
henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggłrelsen
ledsages af en s9dan henvisning. De n2rmere regler for henvisningen fasts2ttes af medlemsstaterne.

Kommissionen tilpasser bilagene til direktivet til den tekniske
og videnskabelige udvikling efter proceduren i artikel 13, stk. 2.

2.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen ordlyden af de
nationale lovbestemmelser, de vedtager p9 det omr9de, der
omfattes af dette direktiv.

Artikel 13

Artikel 16

Udvalg

Ikrafttr)delse

1.
Kommissionen bist9s af det udvalg, der er nedsat ved
artikel 18 i Europa-Parlamentets og R9dets direktiv
2000/14/EF (1).

Dette direktiv tr2der i kraft p9 tyvendedagen efter offentliggłrelsen i De Europ)iske F)llesskabers Tidende.

2.
N9r der henvises til n2rv2rende stykke, finder den i
artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses
artikel 7 og artikel 8.

(1) EFT L 162 af 3.7.2000, s. 1.

Artikel 17
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
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BILAG I
STJINDIKATORER
1.

Day-evening-night level

1.1. Definition
Lden (eller LDEN), dvs. day-evening-night-v2rdien i decibel (dB), defineres ved fłlgende udtryk:

Lden ¼ 101g

Lday
Lnight þ10 
Levening þ5
1 
12  10 10 þ 4  10 10 þ 8  10 10
24

hvor:
 Lday er det A-v2gtede gennemsnitlige lydtrykniveau som defineret i ISO 1996-2: 1987 og bestemt over alle
dagperioder i et 9r
 Levening er det A-v2gtede gennemsnitlige lydtrykniveau som defineret i ISO 1996-2: 1987 og bestemt over alle
aftenperioder i et 9r
 Lnight er det A-v2gtede gennemsnitlige lydtrykniveau som defineret i ISO 1996-2: 1987 og bestemt over alle
natperioder i et 9r
hvor:
 en dag er p9 12 timer, en aften er p9 4 timer, og en nat er p9 8 timer; medlemsstaterne kan medregne en
generel hvileperiode om eftermiddagen som en del af »aftenen« og afkorte den faktiske aftenperiode tilsvarende
(valget g2lder for stłj fra samtlige stłjkilder)
 dagsperiodens begyndelse (og dermed ogs9 aften- og natperiodens begyndelse) v2lges af medlemsstaten (valget
g2lder for stłj fra samtlige stłjkilder); udgangsv2rdierne er kl. 7.00-19.00, 19.00-23.00 og 23.00-7.00 lokal tid
 et 9r er et relevant 9r for s9 vidt ang9r stłjemissionen og et gennemsnits9r for s9 vidt ang9r meteorologiske
forhold; et meteorologisk gennemsnits9r defineres som et 9r, hvis meteorologiske forhold er som gennemsnittet
over mindst de 10 foreg9ende 9r
og hvor:
 kun den direkte transmitterede stłj medregnes, dvs. at der ses bort fra stłj, der reflekteres fra facaden p9 en
bolig eller den p9g2ldende bygning.
Beregningspunktets hłjde over jorden afh2nger af anvendelsen:
 til strategisk stłjkortl2gning i og omkring bygninger ligger beregningspunkterne i en hłjde af 4,0 – 0,2 m
(3,8-4,2 m) over jorden 2,0 – 0,2 m foran den mest belastede facade; i forbindelse med stłjkortl2gning som
defineret i artikel 7 i dette direktiv forst9s der ved mest belastede facade den yderv2g, der vender i retning
mod den specifikke stłjkilde og er n2rmest ved denne; i andre forbindelser kan den v2lges anderledes
 til strategisk stłjkortl2gning i offentlige parker og relativ stille omr9der i det 9bne land ligger beregningspunkterne i en hłjde af 4,0 – 0,2 m over jorden
 det anbefales at basere zonekonturer p9 Lden-v2rdier i 4 m’s hłjde, hvis det er hensigtsm2ssigt
 i andre forbindelser kan hłjden v2lges anderledes, men den m9 aldrig v2re mindre end 1,5 m over jorden,
f.eks. fłlgende:
 ved udformning af lokale foranstaltninger med henblik p9 at reducere stłjbelastningen af specifikke boliger
 ved detaljeret stłjkortl2gning af et mindre omr9de, som skal vise enkeltboligers stłjbelastning.
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1.2. Brug af LDEN til vurdering og reduktion af generende stłj
Ved uds2ttelse for stłj i l2ngere tid vides det, at der er en sammenh2ng mellem LDEN og befolkningens stłjgener
og is2r med andelen af st2rkt generede (%HA).
LDEN kan ogs9, sammen med s2rlige dosis/effekt-forhold, anvendes i fłlgende tilf2lde:
 gener fra stłj med hłje frekvenser
 gener fra stłj af skiftende karakter
 h2mning af błrns indl2ring.
En neds2ttelse af LDEN-v2rdien vil ligeledes mindske antallet af personer, der lider af specifikke sundhedsvirkninger s9som słvnforstyrrelser, stress, forhłjet blodtryk og kommunikationsforstyrrelser. Skal vurderingen blive
optimal og s9danne specifikke reaktioner nedbringes, kan det dog vise sig nłdvendigt at benytte en supplerende
stłjindikator.
2.

Stłjindikator for natperioden

2.1. Definition
Lnight (eller LNIGHT) er det A-v2gtede gennemsnitlige lydtrykniveau som defineret i ISO 1996-2: 1987 og bestemt
over alle dłgnperioder i et 9r,
hvor:
 en natperiode er p9 8 timer som defineret i punkt 1.1
 et 9r er et relevant 9r for s9 vidt ang9r stłjemissionen og et gennemsnits9r for s9 vidt ang9r meteorologiske
forhold som defineret i punkt 1.1
 kun den direkte transmitterede stłj medregnes som defineret i punkt 1.1
 beregningspunkterne er de samme som for LDEN.
Bem2rk at der i definitionen af Lnight ikke er noget till2g p9 10 dB.
2.2. Brug af LNIGHT
Ved uds2ttelse for stłj i l2ngere tid vides det, at der er en sammenh2ng mellem LNIGHT og selvrapporterede
słvnforstyrrelser, f.eks. udtrykt ved den procentdel af personer, der angiver at have kraftige słvnforstyrrelser (%HS).
LNIGHT kan ligeledes v2re en egnet indikator for specifikke medicinske og sociale virkninger, der h2nger sammen
med uds2ttelse for stłj om natten (słvnkvalitet, v2kning, problemer med at falde i słvn, mv.). Derfor vil en
nedbringelse af v2rdien af LNIGHT med sikkerhed mindske alle sundhedsskadelige virkninger af uds2ttelse for stłj
om natten. Dog kan man ved brug af supplerende indikatorer głre foranstaltningerne mere effektive over for
specifikke virkninger og visse stłjtyper.
3.

Supplerende stłjindikatorer for s)rlige tilf)lde
Det kan v2re fordelagtigt at benytte s2rlige stłjindikatorer og dertil hłrende gr2nsev2rdier ud over LDEN og
LNIGHT. Nogle eksempler herp9 er fłlgende:
 den p9g2ldende stłjkilde er kun aktiv i en mindre del af tiden (f.eks. mindre end 20 % af tiden i 9rets samlede
dagperioder, 9rets samlede aftenperioder eller 9rets samlede natperioder)
 der er i gennemsnit kun meget f9 begivenheder i en eller flere af perioderne (f.eks. mindre end Øn stłjbegivenhed pr. time, hvor en stłjbegivenhed defineres som stłj, der varer mindre end 5 minutter; eksempler herp9
er stłj fra forbipasserende tog eller fly)
 stłjen har hłjt lavfrekvent indhold
 s2rlig beskyttelse af weekenden eller en bestemt del af 9ret
 s2rlig beskyttelse af aftenperioden
 kombination af stłj fra forskellige kilder
 forholdsvis stille omr9der i det 9bne land.
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Nedenst9ende specialtilf2lde kan enten behandles efter LDEN-metoden kombineret med s2rlige dosis/effekt-forhold,
eller ved hj2lp af en s2rlig stłjindikator, der best9r af LDEN, der er justeret for afvigelsen fra dosis/effekt-forholdene i forhold til normaltilf2ldet;
 stłjen har hłje frekvenser
 stłjen er af skiftende karakter.
V2lges sidstn2vnte metode, skal der for den justerede indikator benyttes et helt andet symbol end »LDEN« eller
»Lden.«

BILAG II
KONTROLMETODER
1.

Indledning
V2rdierne af Lden og Lnight kan bestemmes enten ved m9ling (i kontrolpunktet) eller ved beregning. Forventede
v2rdier kan kun findes ved beregning.
I nedenst9ende punkt 2 og 3 omtales nogle metoder til forelłbig beregning og m9ling.
I punkt 4 głres der rede for dosis/effekt-forholdet i overgangsperioden.

2.

Forelłbige mlemetoder af Lden og Lnight
Hvis en medlemsstat allerede har en lovf2stet m9lemetode, m9 den tilpasses til definitionen af indikatorerne i bilag
I i overensstemmelse med principperne for gennemsnitsm9linger over lang tid i ISO 1996-2: 1987 og ISO 1996-1:
1982.
De medlemsstater, der ikke allerede har en m9lemetode eller foretr2kker at skifte til en anden metode, kan
fastl2gge en metode p9 grundlag af definitionen af indikatoren og principperne i ISO 1996-2: 1987 og
ISO 1996-1: 1982.

3.

Forelłbige beregningsmetoder af Lden og Lnight

3.1. Tilpasning af eksisterende nationale metoder
Hvis en medlemsstat allerede har nationale metoder til bestemmelse af langtidsindikatorer, kan de benyttes,
forudsat at de tilpasses til definitionen af indikatorerne i bilag I. Det betyder for de fleste nationale metoder, at
aftenperioden skal indfłres som s2rskilt periode, og at der indfłres 9rsgennemsnit. Nogle eksisterende metoder skal
ligeledes tilpasses til, at der ses bort fra facaderefleksion, og at der indfłres natperiode og/eller kontrolpunkt.
S9danne tilpasninger skulle ikke betyde noget for viderefłrelse af eksisterende lovhjemlede stłjbek2mpelsesprogrammer, ej heller for de ordninger med łkonomisk kompensation og stłjd2mpning, som ofte indg9r i s9danne
programmer.
¯rsgennemsnittet kr2ver s2rlig omhu ved beregningen. Udsving i emissionen og udsving i transmissionen giver sig
udslag i udsving gennem hele 9ret.
3.2. Forelłbige beregningsmetoder
For de medlemsstater, der ikke allerede har en m9lemetode eller foretr2kker at skifte til en anden metode, anbefales
nedenst9ende metoder.
For ST7J FRA VIRKSOMHEDER: ISO 9613-2: »Akustik. M9ling og beskrivelse af ekstern stłj. Stłjafsk2rmning
udendłrs. Del 2: Generel beregningsmetode«.
Til denne metode kan der opn9s egnede stłjemissionsdata (inputdata) ved m9ling efter en af fłlgende metoder:
 ISO 8297: 1994 »Akustik. Store maskiner og anl2g. Bestemmelse af lydeffektniveau med henblik p9 vurdering
af lydtrykniveau i det eksterne miljł. Teknikermetode«
 EN ISO 3744: 1995 »Akustik. Bestemmelse af lydeffektniveauer for stłjkilder ved m9ling af lydtryk. M9ling i
tiln2rmet frit felt over et reflekterende plan. Teknikermetode«
 EN ISO 3746: 1995 »Akustik. Bestemmelse af lydeffektniveauer for stłjkilder. Overslagsmetode«.
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For FLYST7J OMKRING LUFTHAVNE: ECAC Doc. 29 »Report on Standard Method of Computing Noise Contours
around Civil Airports«, 1997. Den segmenteringsteknik, der er omhandlet i rapportens punkt 7.5, skal benyttes som
metode til modellering af flyveveje.
For vejstłj: Frankrigs nationale beregningsmetode »NMPB« som offentliggjort i »ArrŒtØ du 5 mai 1995 relatif au
bruit des infrastructures routiŁres, Journal officiel du 10 mai 1995, article 6« (bekendtgłrelse om stłj fra vejinfrastruktur) og i standard »XPS 31-133«. Hvad ang9r inputdata vedrłrende emissionen, henvises der til »Guide du
bruit des transports terrestres, fascicule prØvision des niveaux sonores, CETUR 1980«.
For togstłj: Nederlandenes nationale beregningsmetode »Standaard-Rekenmethode II« som offentliggjort i »Rekenen Meetvoorschrift Railverkeerslawaai ’96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20
november 1996«.
Alle ovenn2vnte metoder skal tilpasses til definitionerne af LDEN og LNIGHT. Senest 1. juli 2003 offentliggłr
Kommissionen retningslinjer for de reviderede metoder og freml2gger emissionsdata for flystłj, vejstłj og togstłj,
som bygger p9 eksisterende data.
Medlemsstater, der łnsker at benytte en anden metode end de i punkt 3.1 og 3.2 beskrevne, skal godtgłre, at den
łnskede metode giver resultater, der er 2kvivalente med de ovenfor anfłrte.

4.

Dosis/effekt-forholdet i overgangsperioden
For at kunne vurdere stłjens virkninger p9 befolkningen er der behov for at kende dosis/effekt-forhold. I overgangsperioden kan der benyttes forhold fra et dokument fra Kommissionens arbejdsgruppe 2 »dosis/effekt« om den
nuv2rende viden om dosis/effekt-forhold, forhold fra litteraturen eller forhold fastlagt af medlemsstaten.

BILAG III
MINDSTEKRAV TIL KORTL˘GNINGSSOFTWARE
Kortl2gningssoftware til gennemfłrelse af artikel 7 skal opfylde nedenst9ende mindstekrav:
 v2re baseret p9 den beregningsmodel, der er fastlagt i artikel 6 og bilag II
 indeholde en facilitet for omr9demodellering
 indeholde stłjemissionsmodeller; geometriske oplysninger om stłjkilderne vil normalt indg9 i faciliteten for modellering af omr9det
 indeholde faciliteter til beregning af stłjudbredelse
 indeholde faciliteter til pr2sentation af kortl2gningsinformationerne om det eksterne stłjniveau
 gr2nseflade for eksport af data til EU-databaser: eksport af data som omhandlet i bilag VI i ensartet dataformat, som
senere defineres i retningslinjer fra Kommissionen.
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BILAG IV
MINDSTEKRAV TIL STJKORT
1) Et stłjkort pr2senterer data om et af fłlgende aspekter:
 en tidligere, den nuv2rende eller en fremtidig situation med hensyn til en stłjindikator
 overskridelse af en gr2nsev2rdi (»konfliktkort«)
 antallet af boliger i et bestemt omr9de, hvor en stłjindikator ligger over en bestemt v2rdi
 antallet af personer i et bestemt omr9de, som belastes (genevirkninger, słvnforstyrrelser, mv.)
 cost/benefit-forhold eller andre łkonomiske data om stłjbek2mpelsesforanstaltninger eller -scenarier.
2) Stłjkort kan fremtr2de som:
 grafiske kort
 data i talform opstillet i tabeller
 data i talform lagret elektronisk.
3) Stłjkort skal tilgodese fłlgende m9l:
 danne grundlag for de data, der skal sendes til Kommissionen i henhold til direktivets artikel 10, stk. 2, og bilag
VI
 udgłre en informationskilde for borgerne i henhold til direktivets artikel 9
 danne grundlag for handlingsplaner i henhold til direktivets artikel 8.
Disse m9l kr2ver hver sin type stłjkort.
4) Mindstekravene til stłjkortene over de data, der sendes til Kommissionen, er opregnet i punkt 1.5, 1.6, 1.7, 2.5, 2.6
og 2.7 i direktivets bilag VI.
5) Oplysning af offentligheden i henhold til direktivets artikel 9 og udarbejdelse af handlingsplaner i henhold til
direktivets artikel 8 kr2ver derudover mere detaljeret information s9som fłlgende:
 grafisk pr2sentation
 konfliktkort, der viser overskridelse af en gr2nsev2rdi
 differenskort, hvor den nuv2rende situation sammenlignes med forskellige fremtidige situationer
 kort, der viser v2rdien af en stłjindikator foran individuelle bolger (i forskellig hłjde).
Medlemsstaterne kan opstille regler for s9danne stłjkorts type og format.
6) Der skal til lokal og national anvendelse udarbejdes strategiske stłjkort i en hłjde af 4 m og med de 5 dB-intervaller
for LDEN og LNIGHT, som er fastlagt i bilag VI.
7) For byomr9der skal der udarbejdes stłjkort for vejstłj, togstłj, flystłj og virksomheder. Der kan tillige udarbejdes
kort for andre stłjkilder.
8) Kommissionen kan opstille retningslinjer med yderligere vejledning vedrłrende stłjkort og stłjkortl2gning.
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BILAG V
MINDSTEKRAV TIL HANDLINGSPLANER
1) Handlingsplaner skal mindst rumme fłlgende elementer:
 En beskrivelse af byomr9det (stłrrelse, beliggenhed, indbyggertal, arealanvendelse, vigtigste stłjkilder samt
bygningernes type og anvendelse) og den vigtigste vej, jernbane eller lufthavn (beliggenhed, stłrrelse, trafikdata
og omgivelser)
 Ansvarlig myndighed
 Juridisk kontekst
 Gr2nsev2rdier i henhold til artikel 5
 Sammenfatning af resultaterne af stłjkortl2gningen
 En analyse af sundhedstilstanden, baseret p9 stłjkort og dosis/effekt-forhold
 Indkredsning af problemer
 Allerede indfłrte eller planlagte stłjbek2mpelsesforanstaltninger
 Situationer, der skal forbedres
 Aktiviteter i de fłlgende 5 9r, herunder aktiviteter til bevarelse af forholdsvis stille omr9der
 Budget til aktiviteterne
 Strategien p9 langt sigt
 Referat af hłringer af offentligheden i henhold til artikel 9, stk. 2
 Eventuelle omkostningseffektivitets- og lłnsomhedsanalyser.
Foranstaltninger, som myndighedene har til hensigt at tr2ffe p9 deres ressort, f.eks.:
 Trafikplanl2gning, herunder omdirigering af trafik, indfłrelse og h9ndh2velse af hastighedsgr2nser, fremme af
brug af offentlig transport og 2ndring af transportm9de (f.eks. fra vej til bane), mv.
 Fysisk planl2gning
 Tekniske foranstaltninger ved kilden, herunder vejbel2gninger og jernbanespor
 Valg af mindre stłjende kilder
 Nedbringelse af stłjtransmissionen (stłjbarrierer, tunneler, isolering af boliger, mv.)
 Licenser
 Oplysningskampagner
 Stłjoverv9gning (m9ling af stłjen Øt eller flere steder for at kontrollere, om stłjbelastningen eller stłjemissionen
opfylder forud fastsatte krav)
 Finansielle foranstaltninger s9som afgifter og błder.
Der skal v2re et passende budget til r9dighed til aktiviteterne, og det skal v2re godkendt af de ansvarlige myndigheder.
P9regnede aktiviteter, som der endnu ikke foreligger et godkendt budget for, skal omtales for sig med angivelse af den
tidshorisont, inden for hvilket finansieringen ventes at komme p9 plads.
Af handlingsplanerne skal det fremg9, hvilke virkninger der forventes i form af nedbringelse af antallet af stłjbelastede personer (gener, słvnforstyrrelser mv.).
2) Kommissionen kan opstille retningslinjer med yderligere vejledning vedrłrende handlingsplaner.

C 337 E/261

DA

C 337 E/262

De Europ2iske F2llesskabers Tidende

BILAG VI
DATA, DER SKAL SENDES TIL KOMMISSIONEN
Kommissionen skal have tilsendt fłlgende data:
1.

For byomrder

1.1. En kortfattet beskrivelse af byomr9det med beliggenhed, stłrrelse og indbyggertal.
1.2. Ansvarlig myndighed.
1.3. Tidligere gennemfłrte stłjbek2mpelsesprogrammer og g2ldende stłjbegr2nsende foranstaltninger.
1.4. Anvendte beregnings- og m9lemetoder.
1.5. Hvis der er benyttet forelłbige beregningsmetoder, jf. bilag II, det samlede antal personer i boliger, der uds2ttes for
en stłjbelastning, udtrykt ved LDEN i dB i 4 m’s hłjde ved den st2rkest belastede facade, i hvert af fłlgende
intervaller: < 55, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, > 79, anfłrt for vej-, tog- og flytrafik og virksomheder hver
for sig. Tallene opgives afrundet til n2rmeste 100 personer (f.eks. betyder 5 200 fra 5 150 til 5 249, 100 fra 50 til
149, og 0 f2rre end 50).
Derudover skal det anfłres, hvor mange personer i ovenn2vnte kategorier, der bor i boliger med:
 s2rlig isolering mod den p9g2ldende stłj
 en relativ stille facade.
Det skal ligeledes oplyses, hvor mange skoler og hospitaler der uds2ttes for ovenn2vnte LDEN-stłjbelastninger, og
hvor mange elever og patienter dette berłrer.
Ogs9 det samlede areal af parker (i km2) med ovenn2vnte LDEN-stłjbelastninger skal anfłres.
Det skal endvidere oplyses, hvordan stłrre veje, jernbaner og lufthavne, jf. definitionerne i direktivets artikel 3,
bidrager til ovenst9ende.
N9r de f2lles metoder i artikel 6, stk. 2, og bilag II benyttes, tilfłjes intervallerne < 50 og 50-54 til ovenn2vnte
intervaller, idet < 55 dB udg9r.
1.6. Hvis der er benyttet forelłbige beregningsmetoder, jf. bilag II, det samlede antal personer (hundreder) i boliger, der
uds2ttes for en stłjbelastning, udtrykt ved LNIGHT i dB i 4 m’s hłjde ved den st2rkest belastede facade, i hvert af
fłlgende intervaller: < 45, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, og > 74 anfłrt for vej-, tog- og flytrafik og
virksomheder hver for sig.
Derudover skal det anfłres, hvor mange personer i ovenn2vnte kategorier, der bor i boliger med:
 s2rlig isolering mod den p9g2ldende stłj
 en relativ stille facade.
Det skal endvidere oplyses, hvordan stłrre veje, jernbaner og lufthavne bidrager til ovenst9ende.
N9r de f2lles metoder i artikel 6, stk. 2, og bilag II benyttes, tilfłjes intervallerne < 40 og 40-44 til ovenn2vnte
intervaller, idet < 45 dB udg9r.
1.7. Arealet (i km2) og den relative stłrrelse (i % af byomr9dets samlede areal) af offentlige parker og andre offentlige
rekreative omr9der med LDEN-v2rdier under 55 dB, uanset stłjkilden.
1.8. Et sammendrag af handlingsplanen, herunder de relevante aspekter som omhandlet i bilag V, p9 hłjst 10 sider.
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For stłrre veje, jernbaner og lufthavne

2.1. En generel beskrivelse af den p9g2ldende vej, jernbane eller lufthavn med beliggenhed, stłrrelse og trafikdata.
2.2. En beskrivelse af omgivelserne: byomr9de, landsbyer, 9bent land el. lign., oplysninger om arealanvendelse, bygningernes type og anvendelse samt andre stłjkilder.
2.3. Tidligere gennemfłrte stłjbek2mpelsesprogrammer og g2ldende stłjbegr2nsende foranstaltninger.
2.4. Anvendte beregnings- og m9lemetoder.
2.5. Hvis der er benyttet forelłbige beregningsmetoder, jf. bilag II, det samlede antal personer (hundreder) i boliger uden
for byomr9der, der uds2ttes for en stłjbelastning, udtrykt ved LDEN i dB i 4 m’s hłjde over jorden og 2,0 – 0,2 m
foran den st2rkest belastede facade, i hvert af fłlgende intervaller: <55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, og > 79.
Derudover skal det anfłres, hvor mange personer i ovenn2vnte kategorier, der bor i boliger med:
 s2rlig isolering mod den p9g2ldende stłj
 en relativ stille facade.
Det skal ligeledes oplyses, hvor mange skoler og hospitaler der uds2ttes for ovenn2vnte LDEN-stłjbelastninger, og
hvor mange elever og patienter dette berłrer.
N9r de f2lles metoder i artikel 6, stk. 2, og bilag II benyttes, tilfłjes intervallet 50-54 dB til ovenn2vnte intervaller.
2.6. Hvis der er benyttet forelłbige beregningsmetoder, jf. bilag II, det samlede antal personer (hundreder) i boliger uden
for byomr9der, der uds2ttes for en stłjbelastning, udtrykt ved LNIGHT i dB ved den st2rkest belastede facade, i
hvert af fłlgende intervaller: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, og > 74.
Derudover skal det anfłres, hvor mange personer i ovenn2vnte kategorier, der bor i boliger med:
 s2rlig isolering mod den p9g2ldende stłj
 en relativ stille facade.
N9r de f2lles metoder i artikel 6, stk. 2, og bilag II benyttes, tilfłjes intervallet 40-44 dB til ovenn2vnte intervaller.
2.7. Det samlede areal (i km2) af de omr9der, der uds2ttes for LDEN-v2rdier over henholdsvis 55, 65 og 75 dB.
Derudover oplyses, hvor mange boliger (i hundreder) og personer (i hundreder) der befinder sig i disse omr9der. I
tallene skal byomr9der medregnes.
Konturlinjerne for 55 og 65 dB skal ligeledes v2re vist p9 et eller flere kort; derp9 skal desuden v2re p9fłrt
oplysninger om landsbyer, byer og byomr9der inden for konturerne.
2.8. Et sammendrag af handlingsplanen, herunder de relevante aspekter som omhandlet i bilag V, p9 hłjst 10 sider.
3.

Vejledning
Kommissionen udarbejder retningslinjer med yderligere vejledning i, hvordan ovenn2vnte data skal afleveres.
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