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Dispensation fra Rødovre Kommunes forskrift for visse miljøforhold ved bygge- 

og anlægsaktiviteter 

NCC Danmark A/S har den 28. februar 2020 søgt om dispensation fra Rødovre 

Kommunes forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter.  

Konkret søger NCC Danmark A/S om dispensation til fyldning af huller samt reetab-

lering i form af asfaltering i aften- og nattetimerne i forbindelse med tidligere udført 

vej- og gravearbejde samt udskiftning af vandledning i lyskrydset ved Korsdalsvej. Ar-

bejdet udføres i lyskrydset ved Korsdalsvej og Fjeldhammervej, 2610 Rødovre i peri-

oden søndag den 8. marts 2020 til onsdag den 11. marts 2020 i tidsrummet kl.19.00 – 

05.00.  

 

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. 7-18. 

 

Begrundelsen for ansøgningen er, at NCC Danmark A/S er i gang med udskiftning af 

vandledning på Fjeldhammervej. I den forbindelse skal der udføres tilfyldning af opgra-

vede huller samt reetablering i form af asfaltering. Af hensyn til trafikafvikling og sik-

kerhedsmæssige årsager ønskes arbejdet udført i aften- og nattetimerne.  

 

Arbejdet kommer til at bestå af fyldning af huller og reetablering i form af asfaltering i 

forbindelse med udgravning i krydset Korsdalsvej/Fjeldhammervej. Der vil i forbindel-

se med arbejdet blive benyttet jorddumper, gravemaskine, lastbiler og vibrations-

stamper.  

 

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

det af sikkerhedsmæssige årsager er hensigtsmæssigt at udføre arbejdet om aftenen 

og natten. De trafikale forhold på stedet gør, at arbejdet ikke kan udføres i dagti-

merne. Ved at udføre arbejdet i aften- og nattetimerne begrænses de trafikale gener, 

som arbejdet ellers måtte medføre.  

 

Afgørelse  

Rødovre Kommune meddeler hermed dispensation, i henhold til § 15 i forskrift for 

visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter til, at NCC Danmark A/S må udfø-

re tilfyldning af udgravning samt reetablering i form af asfaltering i lyskrydset ved 

Korsdalsvej og Fjeldhammervej, 2610 Rødovre perioden søndag den 8. marts 2020 til 

onsdag den 11. marts 2020 i tidsrummet kl.19.00 – 05.00. Forskriftens §§ 6-9 om støj, 

støv og vibrationer skal overholdes. 
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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 se-

nest den 2. september 2020.  

 

Denne afgørelse er offentliggjort 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 


