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Dispensation fra Rødovre Kommunes forskrift for visse miljøforhold ved bygge- 

og anlægsaktiviteter 

Kemp & Lauritzen har på vegne af Ørsted16. november 2018 søgt om forlængelse af 

den tidligere meddelte dispensation af 9. november 2018 for Rødovre Kommunes 

forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter. Konkret søger Kemp 

& Lauritzen om dispensation til at udføre gravearbejde i forbindelse med udskiftning 

af belysningsmaster i midterrabat i krydset Tårnvej/Rødovre Parkvej og Tårn-

vej/Rødovre Centrum. Til arbejdet skal der bruges en minigraver, en kompressor og 

evt. hammer til at bryde asfalt op med. 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. 07.00-18.00. 

 

Begrundelsen for anmodningen er, at Kemp & Lauritzen skal udføre gravearbejde i 

forbindelse med udskiftning af belysningsmaster i midterrabat i krydset Tårn-

vej/Rødovre Parkvej og Tårnvej/Rødovre Centrum i aften- og nattetimerne fra kl. 

18.00 til 06.00 i perioden mandag den 19. november til fredag den 23. november 

2018. Ved at udføre gravearbejde i nattetimerne minimeres vejlukningen i dagtimerne 

på Tårnvej/Rødovre Parkvej og Tårnvej/Rødovre Centrum, og mandskabet vil kunne 

arbejde mere sikkert på vejene, da arbejdet vil foregå i svingbanen. 

 

Ifølge Kemp & Lauritzens ansøgning om dispensation vil arbejdet bestå i at udføre 

gravearbejde i forbindelse med udskiftning af belysningsmaster i midterrabat i krydset 

Tårnvej/Rødovre Parkvej og Tårnvej/Rødovre Centrum. I perioden vil der forekom-

me støj fra brugen af minigraver og kompressor. Entreprenøren vil sørge for støjende 

aktiviteter udføres først, for at minimere støjgenerne mest muligt. Rødovre Kommu-

nes Regulativ for motordrevne køretøjer i tomgang vil desuden blive overholdt. 

 

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

udskiftning af belysningsmaster i midterrabat på grund af mandskabets sikkerhed og 

trafikale forhold, bedst kan finde sted i nattetimerne. Det er Rødovre Kommunes 

vurdering, at en dispensation fra forskriften i dette tilfælde vil være til fordel både for 

trafikanter og mandskabet. 

 

Kemp & Lauritzen har telefonisk redegjort for, hvilke foranstaltninger virksomheden 

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

derer, at de trufne foranstaltninger for støj er tilfredsstillende. 
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Afgørelse  

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

hold ved bygge- og anlægsaktiviteter dispensation til, at Kemp & Lauritzen må udføre 

gravearbejde i forbindelse med udskiftning af belysningsmaster i midterrabat i krydset 

Tårnvej/Rødovre Parkvej og Tårnvej/Rødovre Centrum i aften- og nattetimerne fra 

kl. 18.00 til 06.00 i perioden mandag den 19. november til fredag den 23. november 

2018.  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 20. maj 2019.   

 

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 

 

Sule Sahin 

Miljømedarbejder 

 

http://www.rk.dk/

