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Dispensation fra Rødovre Kommunes forskrift for visse miljøforhold ved 

bygge- og anlægsaktiviteter  

Christiansen & Essenbæk A/S har på vegne af Vej- og Trafikafdelingen i Rødovre 

Kommune, den 17. maj 2017 søgt om dispensation fra Rødovre Kommunes Forskrift 

for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter. Konkret søger Christiansen & 

Essenbæk A/S om dispensation til nedtagning af broerne på henholdsvis Tårnvej og 

Jyllingevej.  I henhold til Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktivite-

ter må støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder ikke foregå uden 

for tidsrummet mandag-fredag kl. 7-18. 

 

Begrundelsen for anmodningen er, at Christiansen & Essenbæk A/S skal nedtage bro-

erne på Tårnvej og Jyllingevej i aften og nattetimerne den 23. maj i tidsrummet kl. 

22.00-05.00 og den 28. maj i tidsrummet kl. 21.00-05.00. Ved at udføre anlægsarbej-

det i nattetimerne minimeres vejlukningen i dagtimerne på Tårnvej og Jyllingevej, og 

at mandskabet vil kunne arbejde mere sikkert på vejene.  

 

Ifølge Christianen & Essenbæk A/S ansøgning om dispensation, vil arbejdet bestå af 

nedtagning af broerne på Tårnvej og Jyllingevej ved udtagning af bolte i broerne. I pe-

rioden vil der forekomme støj fra lastbiler. For at begrænse støjgenerne mest muligt 

foregår der kun skæringsaktiviteter med motorsave og skærebrændere hvis broener-

ne ikke kan nedtages på anden vis.  

 

Christiansen & Essenbæk A/S har sendt en kopi til Rødovre Kommune af den nabo-

orientering, som der omdeles i forbindelse med nedtagning af broerne og vejlukning.  

 

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

nedtagning af broerne på grund af mandskabets sikkerhed og trafikale forhold, bedst 

kan finde sted i nattetimerne. Det er Rødovre Kommunes vurdering, at en dispensa-

tion fra forskriften i dette tilfælde vil forkorte den samlede periode for nedtagning af 

broerne og dermed være til fordel både for trafikanter og de berørte naboer.  

Christiansen & Essenbæk A/S har i sin ansøgning redegjort for, hvilke foranstaltninger 

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

Kommune vurderer, at de trufne foranstaltninger for støj er tilfredsstillende.  

 

Afgørelse  

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

hold ved bygge- og anlægsaktiviteter dispensation til, at Christiansen & Essenbæk A/S 

må nedtage broen på Tårnvej i tidsrummet den 23. maj kl 22.00 - 05.00, samt nedtag-

ning af broen på Jyllingevej den 28. maj kl. 21.00-05.00. Forskriftens §§ 6-9 om støj, 

støv og vibrationer skal overholdes. 
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Klagevejledning  
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  Klage skal som ud-

gangspunkt indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal senest ved klage-

fristens udløb, den 2. juni 2017.  En vejledning i brug af klageportalen kan findes ved 

at følge nedenstående link:  

 

http://nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du/ 

 

I særlige tilfælde kan du klage uden om Klageportalen. De særlige forhold, som kan 

begrunde en undtagelse fra kravet om at klage via Klageportalen er f.eks. borgere 

med særlige handicap, såvel kognitiv som fysisk funktionsnedsættelse samt demens. 

Det gælder også borgere, der mangler digitale kompetencer, visse socialt udsatte 

borgere, borgere med psykiske lidelser samt borgere med sprogvanskeligheder, hvor 

hjælp og vejledning fra Rødovre Kommune eller nævnet ikke konkret vurderes at væ-

re en egnet løsning. 

 

Hvis du tilhører en af de nævnte grupper og trods vejledning ikke har mulighed for at 

bruge Klageportalen, skal du sende din klage til: 

 

Rødovre Kommune, 

Rødovre Parkvej 150, 

2610 Rødovre 

Eller som epost til rk@rk.dk 

 

Du skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen. Hvis du er 

fritaget for at bruge digital post af Rødovre Kommune, bedes du oplyse dette i din 

anmodning. Rødovre Kommune sørger for at sende din anmodning videre til Miljø- 

og Fødevareklagenævnet, som i hvert enkelt tilfælde vurderer, om der foreligger sær-

lige forhold, der gør, at du kan blive fritaget for at bruge Klageportalen. Du får be-

sked fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, om din anmodning kan imødekommes. 

 

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 19. november 2017.   

 

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 

 

Caroline Maria Buch  

Miljømedarbejder 
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