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07-10-2020 
 

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

NCC Industry A/S har den 5. oktober 2020 søgt om dispensation fra Rødovre Kom-
munes forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter. Konkret søger 
NCC Industry A/S om dispensation til udlægning af asfaltslidlag i lyskrydset ved Slots-
herrensvej og Islevdalvej, 2610 Rødovre. Arbejdet skal udføres fra onsdag aften den 
7. oktober 2020 til fredag morgen den 9. oktober 2020 i tidsrummene kl. 19.00 til kl. 
06.00.  
 
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 anmodningen er, at NCC Industry A/S er i gang med at lægge nyt 
slidlag med støjsvag asfalt på Slotsherrensvej. Virksomheden ønsker i den forbindelse 
at udføre asfaltarbejdet i lyskrydset ved Slotsherrensvej og Islevdalvej i aften- og nat-
tetimerne, da det er et meget befærdet lyskryds, og der forventes periodevis fuld-
stændig lukning af lyskrydset, som vil påvirke trafikafviklingen betragteligt, hvis det 
skal udføres i dagtimerne. 
 
Arbejdet kommer til at bestå af udlægning af asfaltslidlag samt tromling. Der vil blive 
brugt asfaltudlægger, tromle samt tilkørsel af asfalt med lastbiler.  
 
Rødovre Kommune vurderer, at der kan gives dispensation til det ansøgte projekt, da 
arbejdet af hensyn til mandskabets sikkerhed vil medføre både delvis og fuldstændig 
nedlukning af lyskrydset, som i dagtimerne vil medføre væsentlige trafikale gener. 
 
Afgørelse  
Rødovre Kommune meddeler hermed dispensation, i henhold til § 15 i forskrift for 
visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter, til, at NCC Industry A/S må ud-
lægge asfaltslidlag i lyskrydset ved Slotsherrensvej og Islevdalvej, 2610 Rødovre ons-
dag aften den 7. oktober 2020 til fredag morgen den 9. oktober 2020 i tidsrummene 
kl. 19.00 til 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. 
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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 sene-
st den 7. april 2021.  
 
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 
 
Henrik Havn 
Miljømedarbejder 


