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C.G. Jensen A/S
Fabriksparken 37
2600 Glostrup
Att.: Projektchef Karsten Væde

14-02-2020

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

C. G. Jensen A/S har den 24. januar 2020 søgt om dispensation fra Rødovre Kommu-
nes Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter. Konkret søger C. 
G. Jensen A/S om dispensation til udvidet arbejdstid i perioden uge 8-11, 2020, hvor 
der skal nedrammes spuns i forbindelse med opstart af 2. etape af byggeriet Rødovre 
Port. Der søges om dispensation fra forskriftens bestemmelser om, at stærkt støjen-
de arbejde kun må udføres i tidsrummet kl. 8-16 på hverdage.

C. G. Jensen ønsker at udføre arbejdet med nedramning af spuns i perioden fra kl. 7-
18 mandage-tordage og i perioden kl. 7-14 på fredage i de nævnte uger i 2020. Lørda-
ge og søn- og helligdage arbejdes ikke. Den udvidede arbejdstid vil betyde, at spuns-
ningsperioden vil blive ca. 2 uger kortere end tilfældet ville være, hvis der kun kunne 
arbejdes i perioden kl. 8-16 på hverdage (forskriftens tilladte tidsrum for stærkt stø-
jende aktiviteter).

C. G. Jensen A/S har informeret Rødovre Kommune om, at der er udført naboorien-
tering om opstart af 2. etape af projektet. Desuden kan naboer orientere sig på hjem-
mesiden www.rødovreport.dk

Rødovre Kommune vurderer, at der kan gives dispensation til det ansøgte, da arbej-
det udføres i dagtimerne indenfor almindelig arbejdstid og da nedenstående støj- og 
vibrationsgrænser i forskriften stadig overholdes.

Støj fra bygge- og anlægsaktiviteter må ikke overstige 70 dB(A) jf. § 6 i Rødovre Kom-
munes Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter. Grænseværdi-
en er angivet som det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau, støjbelastnin-
gen. Det ækvivalente støjniveau er støjens middelværdi over 8 timer.

Vibrationer må ikke overstige følgende grænseværdier: boliger i boligområder 75 
dB(A), daginstitutioner og lignende 75 dB(A), boliger i blandet bolig- og erhvervsom-
råde 80 dB(A), kontorer, undervisningslokaler og lignende 80 dB(A), erhvervsbebyg-
gelse 85 dB(A). Værdierne er angivet som KB-vægtede accelerationsniveau jf. § 8 i 
Rødovre Kommunes Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter

Det er Rødovre Kommunes vurdering, at en dispensation fra Forskriften i dette til-
fælde vil afkorte den samlede periode for spunsningsarbejdet og dermed være til gene 
for naboer mv. i et kortere tidsrum. Samtidig udføres arbejdet stadig kun indenfor 
dagtimerne, hvor de berørte naboer generes mindst muligt.
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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 C. G. Jensen A/S må udføre 
nedramning af spuns, der vurderes at være en stærkt støjende aktivitet, i tidsrummet 
kl. 7-18 mandage til torsdage samt kl. 7-14 fredage. Forskriftens §§ 6-9 om støj, støv 
og vibrationer skal fortsat 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 14. august 2020. 

Denne afgørelse offentliggøres på kommunens hjemmeside www.rk.dk 

Hvis I har spørgsmål til dette brev, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Marianne Holm
Miljømedarbejder
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