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Jeg har ført lidt mail korrespondance med borgmesterkontoret omkring støj og placeringen af 
vareindleveringen. Jeg har fået de medsendte svar. Jeg sender dem til jer som orientering, idet jeg 
ikke har tænkt mig at give op, for det er faktisk ganske ulideligt at høre på, når der bliver læsset og 
losset fra lastbilerne. 

Jeg er ked af, at Netto i det hele taget har fået lov til at lave en vareindlevering blot 10 m. fra 
boligbebyggelse, hvor alle har soveværelse direkte mod indleveringen. Der er daglig vækning 
omkring kl. 0645 – alle ugens dage, og har man haft nattjeneste, så skal man ikke regne med at 
kunne sove på grund af støj. 

Som det fremgår, så har kommunens miljøafdeling være ude og foretage en støjmåling den 13/12 
2013, hvor støjen er langt over grænseværdien. Nu er man i gang med Netto for at nedbringe støjen. 
Et eller andet sted, så har Netto ikke gjort noget forkert, men de dyrt betalte teknikere i kommunen 
har sovet rigtigt grundigt i timen, idet der har være mange andre muligheder for placering af 
forretningen og den tilhørende vareindlevering. 

   

Svar fra Roskilde Kommune, Miljø - modtaget den 23. december 2013 

Til Andrea og Erik Andersen, 

Miljøafsnittet i Roskilde Kommune har på baggrund af jeres og andres henvendelser om støjgener 
fra drift af den nye Netto-butik, Himmelev Bygade 61, foretaget en orienterende støjmåling d. 13. 
december 2013. Målingen skete i forbindelse med varelevering til butikken. Efter oplysninger fra 
Netto om leverancer pr. dag og leveringernes varighed samt resultatet fra den orienterende måling 
har Miljø vurderet, at støjen fra varelevering til Netto ikke overholder Miljøstyrelsens vejledende 
støjgrænser. 

Roskilde Kommune er i dialog med Netto, og har bedt Netto om at komme med et forslag til 
løsning på støjproblemet hurtigst muligt. Roskilde Kommune vil fortsat holde jer orienteret om 
sagens videre forløb. 

Rigtig glædelig jul og godt nytår. 

Venlig hilsen 

 
Glennie Olsen 
Miljømedarbejder 
Miljø 
  
Roskilde Kommune 
 


