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Dispensation fra Rødovre Kommunes Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- 

og anlægsaktiviteter   

Entreprenørfirma Zacho-Lind A/S har den 1. december 2017 søgt om dispensation 

fra Rødovre Kommunes Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktivite-

ter. Konkret søger firmaet om dispensation til udførelse af renovering af bygaslednin-

ger ved opgravning  5 steder på Randrupvej mandag den 4. december 2017 til lørdag 

den 9. december 2017 fra kl. 18.00-06.00. I henhold til Forskrift for visse miljøforhold 

ved bygge- og anlægsaktiviteter må støjende, støvende og vibrerende bygge- og an-

lægsarbejder ikke foregå uden for tidsrummet mandag-fredag kl. 7.00-18.00. 

 

Begrundelsen for anmodningen er, at Zacho-Lind A/S på vegne af HOFOR skal udfø-

re renovering af bygasledninger på Randrupvej.  Arbejdet skal udføres fra mandag den 

4. december 2017 til lørdag den 9. december 2017 fra kl. 18.00-06.00. 

 

Ved at udføre renoveringsarbejdet i nattetimerne minimeres trafikgenerne, da arbej-

det foregår i kørebanen. Det blev oplyst af firmaet, at afspærringen flyttes ind til siden 

i dagtimerne, og hullerne dækkes af jernplader af sikkerhedshensyn. 

 

Ifølge ansøgning om dispensation fra Zacho-Lind A/S, vil arbejdet bestå af opsætning 

af afspærringsmateriel, asfaltskæring, fræsning, opbrydning af asfalt, gravning, svejsning, 

relining, tilfyldning og vibrering af grus. I perioden vil der forekomme støj fra skæring 

af asfalt. For at begrænse støjgenerne mest muligt gøres der kun brug af skæremaski-

ne i et kort tidsrum.   

 

Zacho-Lind A/S har informeret Rødovre Kommune om, at der foregår nabooriente-

ring i forbindelse med renoveringsarbejdet.  

 

Rødovre Kommune vurderer, at der kan gives dispensation til det ansøgte projekt, da 

renovering af bygasledninger på Randrupvej, på grund af trafikale forhold, bedst kan 

finde sted i nattetimerne. Det er Rødovre Kommunes vurdering, at en dispensation 

fra Forskriften i dette tilfælde vil forkorte den samlede periode for arbejdet og der-

med være til fordel både for trafikanter og de berørte naboer.  

 

Zacho-Lind A/S har i sin ansøgning redegjort for, hvilke foranstaltninger virksomhe-

den vil træffe for at begrænse støjen mest muligt under forløbet. Rødovre Kommune 

vurderer, at de trufne foranstaltninger er tilfredsstillende.  

 

Afgørelse  

Rødovre Kommune meddeler hermed, i henhold til § 15 i Forskrift for visse miljøfor-

hold ved bygge- og anlægsaktiviteter dispensation til, at Zacho-Lind A/S må udføre 
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renovering af bygasledninger på Randrupvej i tidsrummet fra mandag den 4. decem-

ber 2017 til lørdag den 9. december 2017 fra kl 18.00 – 06.00. Forskriftens §§ 6-9 om 

støj, støv og vibrationer skal overholdes. 

 

Klagevejledning  

Afgørelser efter forskrift om visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter kan 

ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 21, stk. 2, i miljøaktivitetsbe-

kendtgørelsen. 

 

Søgsmål  

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for dom-

stolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt, det vil sige senest 

den 4. juni 2018.  

 

Denne afgørelse er offentligt på kommunens hjemmeside www.rk.dk  

 

 

Hvis I har spørgsmål til dette brev, så er I velkomne til at kontakte undertegnede. 

 

Med venlig hilsen 

 

Anna Fabrin Røjkjær   

Miljømedarbejder 
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