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Dispensation fra Rødovre Kommunes forskrift for visse 
miljøforhold ved bygge-og anlægsaktiviteter  
 
VEKS har den 1. november 2018 søgt om dispensation fra Rødovre Kommunes For-
skrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter. Konkret søger VEKS om 
dispensation til opsætning af afspærring i forbindelse med mufferenovering/vejarbejde 
i krydset Islevdalvej og Slotsherrensvej. Der skal graves 2 huller og skydes kabler mel-
lem disse. Til arbejdet skal der bruges en lastbil, en gravemaskine samt håndmateriel. 
I henhold til Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter må stø-
jende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder ikke foregå uden for tids-
rummet mandag-fredag kl. 07.00-18.00. 
 
Begrundelsen for anmodningen er, at VEKS skal opsætte en afspærring i forbindelse 
med mufferenovering/vejarbejde i krydset Islevdalvej og Slotsherrensvej i aften- og 
nattetimerne fra kl. 18.00 til 06.00 i perioden onsdag den 7. november til onsdag den 
21. november 2018. Ved at opsætte afspærringen i nattetimerne minimeres vejluknin-
gen i dagtimerne på Islevdalvej og Slotsherrensvej, og mandskabet vil kunne arbejde 
mere sikkert på vejene. 
 
Ifølge VEKS´ ansøgning om dispensation vil arbejdet bestå i at opsætte en afspærring i 
forbindelse med mufferenovering/vejarbejde i krydset Islevdavej og Slotsherrensvej. 
Afspærringen opsættes med en ladbil og håndmateriel. I perioden vil der forekomme 
støj fra brugen af lastbiler og ladbiler. Alt værn der opsættes med lastbil bliver opsat i 
en arbejdsgang, så støjgenerne bliver så begrænsede som muligt. Det forventes at ar-
bejdet ikke støjer eller vibrerer mere end grænseværdier tillader, da arbejdet udføres 
i krydset. Rødovre Kommunes Regulativ for motordrevne køretøjer i tomgang vil 
desuden blive overholdt. 
 
VEKS har informeret Rødovre Kommune om, at der foregår naboorientering i for-
bindelse med opsætningen af afspærringen.  
 
Rødovre Kommune vurderer, at der kan gives dispensation til det ansøgte projekt, da 
opsætningen af afspærringen på grund af mandskabets sikkerhed og trafikale forhold, 
bedst kan finde sted i nattetimerne. Det er Rødovre Kommunes vurdering, at en di-
spensation fra Forskriften i dette tilfælde vil forkorte den samlede periode for opsæt-
ningen af afspærringen og dermed være til fordel både for trafikanter og de berørte 
naboer. 
 
VEKS 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. 
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Rødovre Kommune meddeler hermed, i henhold til § 15 i Forskrift for visse miljøfor-
hold ved bygge- og anlægsaktiviteter dispensation til, at VEKS må opsætte en afspær-
ring i forbindelse med mufferenovering/vejarbejde i krydset Islevdalvej og Slotsher-
rensvej i tidsrummet fra onsdag den 7. november 2018 kl 18.00 til onsdag den 21. 
november kl 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 7. 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 
 
Cecilie Møller Kudahl 
Miljømedarbejder  
 

http://www.rk.dk/

