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Dominia A/S
Ved Vesterport 6
1612 København 

06-12-2019

Dispensation fra Rødovre Kommunes forskrift for visse miljøforhold ved bygge- 
og anlægsaktiviteter

Dominia A/S har den 6. december 2019 søgt om dispensation fra Rødovre Kommu-
nes forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter. 
Konkret søger Dominia A/S om dispensation til brug af varmeblæsere i forbindelse 
med renovering af rækkehuse på Juelsmindevej Blok K, Blok I, Blok H (Islevtoften), 
2610 Rødovre fra 6. december 2019 og til med den 3. februar 2020. 

I henhold til forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter må støjen-
de, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder ikke foregå uden for tidsrum-
met mandag - fredag kl. 7-18.

Begrundelsen for anmodningen er, at Dominia A/S er i gang med renovering af ræk-
kehusene, Islevtoften, hvor der benyttes varmeblæsere. Dominia A/S oplyser, at det 
er en nødvendighed at opsætte varmeblæsere, når temperaturen er omkring fryse-
punktet til opvarmning af stillads. Dominia A/S vil gerne bruge varmeblæsere som be-
skyttende foranstaltning for blivende bygningsdele i perioden, hvor bygning står åben, 
murerarbejder på brandkam, gavle og facader samt ved prime i forbindelse med etab-
lering af dampspærre i tagkonstruktion. For at mindske støjgenerne fra varmeblæser-
ne har Dominia A/S flyttet varmeblæserne under stillads så langt væk fra skel, som 
det er muligt. Derudover har Dominia A/S ophængt isoleringsmåtter som støjdæm-
pende foranstaltning. Dominia A/S oplyser, at der slukkes for varmeblæserne når 
temperaturen tillader det. Her følges DMI tæt for at vurdere muligheden. 

Rødovre Kommune har været i kontakt med Force Technology / tidl. Delta (rådgi-
vende ingeniør virksomhed) vedrørende støjdæmpende foranstaltninger for varmblæ-
sere. På baggrund af dette vurderer Rødovre Kommune, at der kan gives dispensa-
tion til det ansøgte projekt, da støjisolering af varmeblæsere i forbindelse med 
renoveringsarbejdet af rækkehusene, Islevtoften, er fysisk vanskeligt at udføre samt vil 
medføre uforholdsmæssige høje omkostninger. Brugen af varmeblæsere vil foregå i en 
begrænset periode, og kun hvis det er nødvendigt dvs. ved temperaturer omkring 
frysepunktet. De allerede fortaget støjdæmpende foranstaltninger vurderes at være 
tilfredsstillende i dette tilfælde. 

Afgørelse 
Rødovre Kommune meddeler hermed dispensation, i henhold til § 15 i forskrift for 
visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter, til, at Dominia A/S gøre brug af 
varmeblæsere i forbindelse med renovering af rækkehuse på Juelsmindevej Blok K, 
Blok I, Blok H (Islevtoften), 2610 Rødovre fra 6. december 2019 til og med den 1. fe-
bruar 2020. 

Miljø og Affald
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
www.rk.dk
cvr: 65307316

Kontakt
Sagsbehandler
Cecilie Møller Kudahl

Reference
Sag ID: 138630



Side 2 af 2

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 6. juni 2020. 

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

Med venlig hilsen

Cecilie Møller Kudahl
Miljømedarbejder


