
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2014-0200 
 
Klageren:  XX 
  2900 Hellerup 
 
 
Indklagede: DSB 
CVRnummer: 25050053 
 
 
Klagen vedrører: Højttalerudkald på Dyssegård St.   
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Ingrid Dissing (2 stemmer) 
  Asta Ostrowski 
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 9. maj 2014 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 24. juni 2014 
 
Sagens omstændigheder: Klageren er nabo til Dyssegård S-tog station og har løbende gennem 
årene været generet af højttalerudkald på perronerne. I 2005 rettede hun første gang henvendel-
se til DSB om støjgenerne.  
 
Den 21. september 2012 traf Gentofte Kommune afgørelse i en sag om højttalerudkaldene på 
baggrund af en henvendelse fra klageren af 10. juli 2012. Kommunen besluttede ikke at foretage 
sig yderligere.   
Fra afgørelsen:  

 



   

 

 

 
 
 



   

I maj 2014 rettede klageren henvendelse til DSB’s Kundeambassadør om kraftige støjgener på 
Dyssegård Station som følge af højttalerudkald grundet ændring i togdriften, som ville vare som-
meren over.   
 
Den 18. juni 2014 svarede Kundeambassadøren følgende: 

 
 
  
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker at DSB undskylder og straks tager tilstrækkeligt hensyn til naboerne og fremad-
rettet opfylder de gængse grænseværdier for anden støj. 
 
Til støtte herfor har hun gjort gældende, at DSB har eskaleret deres højtalerudkald på Dyssegård 
Station over de seneste år. De har oplyst - efter tre meget belastende weekender - at de også vil 
have udkald i usædvanlig grad i sommerferien. Det er så den tredje sommerferie, de ødelægger 
inden for fire år. I 2012 lovede DSB visse tiltag via en klage gennem Gentofte Kommune til sene-
ste implementering i 2013. De er endnu ikke på plads, og så har de alligevel planlagt at lade Dys-
segård Station være centrum for højtalermeddelelser i en lang periode her i 2014. Det er ikke or-
dentligt og kunne være undgået. 
 
Derudover har klageren anført følgende: ” 
 
 
 
 



   

 

 

 

 
 
 



   

 
 
 
Indklagede: gør gældende, at det falder uden for ankenævnets kompetence at behandle klagen. 
Og har anført følgende:  
 
”DSB er den 14. maj 2014 blevet kontaktet af Gentofte kommune vedrørende samme for-
hold, da klager har klaget til kommunen over støjgener fra højtalerudkald på Dyssegård 
Station. 
Der pågår i den sammenhæng en dialog mellem Gentofte Kommune og DSB vedrørende 
højtalerudkald på Dyssegård station. 
 
Endvidere skal DSB henlede opmærksomheden på, at det Jf. miljøbeskyttelsesloven er 
kommunerne der fører tilsyn med, at regler på miljøområdet overholdes. 
§ 65 i Miljøbeskyttelsesloven siger ”Kommunalbestyrelsen fører generelt tilsyn med, at loven 
og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes”. Støj fra virksomheder regu-
leres efter Miljøstyrelsen vejledning nr. 5 1984 ”Ekstern støj fra virksomheder”. 
 
Henset til at Gentofte Kommune er den myndighed, der har kompetencen til at vurdere og 
afgøre om regler for støj er overholdt i forbindelse med højtalerudkald på Dyssegård Station 
samt det forhold, at der pågår en behandling af problemstillingen hos Gentofte Kommune, 
er det efter DSB’s opfattelse, og vurderet ud fra § 5 i vedtægterne for Ankenævnet for Bus, 
Tog og Metro, ikke et forhold der ligger inden for nævnets kompetencer. 
 
§ 5. Uden for ankenævnets kompetence falder sager, hvis behandling i henhold til lovgiv-
ningen er henlagt til offentlige myndigheder eller andre anke- eller klagenævn.” 
 
 

 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
 
Fra Lov om miljøbeskyttelse:  

Kapitel 1 



   

Formål m.v. 

§ 1. Loven skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt 

grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. 

Stk. 2. Med denne lov tilsigtes særligt 
1) at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulem-

per, 

2) at tilvejebringe hygiejnisk begrundede regler af betydning for miljøet og for mennesker, 
3) at begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, 

4) at fremme anvendelse af renere teknologi og 
5) at fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldshåndtering. 

§ 2. Loven omfatter 

1) al virksomhed, som gennem udsendelse af faste, flydende eller luftformige stoffer, gennem udsendelse 
af mikroorganismer, der kan være til skade for miljø og sundhed, eller ved frembringelse af affald kan 

medføre forurening af luft, vand, jord og undergrund, 

2) rystelser og støj, 
3) produkter eller varer, som i forbindelse med fremstilling, opbevaring, anvendelse, transport eller ved 

den senere håndtering som affald kan medføre forurening, 
4) transportmidler og andre mobile anlæg, som kan medføre forurening 

…………….. 

Kapitel 9 

Tilsyn 

§ 65. Kommunalbestyrelsen fører generelt tilsyn med, at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i 
loven, overholdes. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fører endvidere tilsyn med, 

1) at påbud og forbud efterkommes, 

2) at vilkår fastsat i forbindelse med godkendelser og tilladelser overholdes, og 
3) at miljøkrav fastsat i en aftale efter § 10, stk. 2, overholdes. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen er endvidere tilsynsmyndighed, jf. §§ 68-70, i sager om forureninger eller 
ved risiko for forureninger, der er en følge af ophørt virksomhed, jf. dog § 66, stk. 3. 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen videresender sager om overtrædelse af afgørelser, jf. stk. 2, som miljømini-

steren har truffet, til miljøministeren. Ministeren træffer i så fald afgørelse i sagen i overensstemmelse med 
lovens øvrige bestemmelser. 

 

 
Den konkrete sag:  
 
I følge lov om miljøbeskyttelse § 65 ligger tilsynet med lovens overholdelse hos kommunalbesty-
relsen. Ifølge ankenævnets vedtægter § 5 falder det uden for ankenævnets kompetence at be-
handle sager, hvis behandling i henhold til lovgivningen er henlagt til offentlige myndigheder eller 
andre anke- eller klagenævn. 
 
Herefter falder det uden for ankenævnets kompetence at behandle klagen over højttalerudkaldene 
på perronen på Dyssegård Station, idet klage herom skal rettes til Gentofte Kommune.   
 
Ankenævnet bemærker, at DSB’s Kundeambassadør besvarede klagerens henvendelse den 18. 
juni 2014. Det fremgår endvidere af DSB’s svar til ankenævnet, at klageren også har rettet hen-
vendelse til Gentofte Kommune om samme støjforhold, og at der pågår dialog mellem kommunen 
og DSB om forholdet.  



   

 
Ankenævnet træffer herefter følgende 

 
AFGØRELSE: 

 
Da klage afvises, tilbagebetales klagegebyret til klageren, jf. ankenævnets vedtægter § 26, stk. 4.   
 
Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsan-
læg på www.domstol.dk, www.advokatsamfundet.dk og /eller eget forsikringsselskab om eventuel 
forsikringsretshjælp. 
 
 
 
 
På ankenævnets vegne, den 21. november 2014 
 

 
 
 

Tine Vuust 
Nævnsformand 

 
 

 
 


