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HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S

20-03-2020

Dispensation fra Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter

HOFOR A/S har den 17. marts 2020 søgt om dispensation fra Rødovre Kommunes 
forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter. Konkret søger HO-
FOR A/S om dispensation til gravearbejde på tværs af Jyllingevej ved Vestvolden, 2610 
Rødovre i forbindelse med omlægning af vandrør i tidsrummene: 

 Fredag den 27. marts 2020 kl. 18.00 til mandag den 30. marts 2020 kl. 04.00.

 Fredag den 3. april 2020 kl. 18.00 til mandag den 6. april 2020 kl. 04.00.

 Onsdag den 8. april 2020 kl. 18.00 til tirsdag den 14. april 2020 kl. 04.00.

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.

HOFOR A/S er i gang med at omlægge vandrør på tværs af Jyllingevej ved Vestvolden, 
og dette arbejde udføres for at blotlægge vandledningerne til udskiftning. Arbejdet 
kommer til at bestå af optagning af asfalt, opgravning af jord og nedsænkning af spuns 
(rammes eller vibreres ikke). Asfaltskæring udføres i dagtimerne. Der lægges køre-
broer hver morgen efter kl. 04.00 for at muliggøre trafikafvikling i dagtimerne. Der vil 
være mindst en vejbane åben i hver retning, mens gravearbejdet udføres. 

HOFOR A/S vil forsøge at begrænse støjgener ved at bede entreprenøren om at ud-
vise ekstra hensyn ved f.eks. at slukke inaktive maskiner og begrænse adfærdsrelate-
ret støj fra arbejderne.

Begrundelsen for anmodningen er, at HOFOR A/S vurderer, at det ikke er muligt at 
udføre arbejdet inden for almindelig arbejdstid, da Jyllingevej er meget trafikeret i 
dagtimerne. Af hensyn til sikkerhed for arbejderne og trafikafvikling, ansøger HOFOR 
A/S derfor om dispensation til at udføre arbejdet om natten, hvor trafikbelastning er 
væsentligt lavere.

Rødovre Kommune vurderer, at der kan gives dispensation til det ansøgte projekt, da 
arbejdet vurderes ikke at kunne blive udført inden for almindelig arbejdstid grundet 
stor trafikbelastning på Jyllingevej 

Afgørelse 
Rødovre Kommune meddeler hermed dispensation, i henhold til § 15 i Forskrift for 
visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter, til, at HOFOR A/S må udføre gra-
vearbejde på tværs af Jyllingevej ved Vestvolden, 2610 Rødovre i tidsrummene: 
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 Fredag den 27. marts 2020 kl. 18.00 til mandag den 30. marts 2020 kl. 04.00.

 Fredag den 3. april 2020 kl. 18.00 til mandag den 6. april 2020 kl. 04.00.

 Onsdag den 8. april 2020 kl. 18.00 til tirsdag den 14. april 2020 kl. 04.00.

Forskriftens §§ 6-9 om støj, støv og vibrationer skal overholdes.

Naboorientering
Rødovre Kommune stiller i forbindelse med dispensationen krav om, at der skal fore-
tages naboorientering, således at naboer og andre, der evt. kan blive udsat for støj, 
som følge af de planlagte bygge- og anlægsaktiviteter, er orienteret. Naboorienterin-
gen skal være naboer mv. i hænde senest to dage inden arbejdet påbegyndes. 

Naboorienteringen skal indeholde oplysninger om: 
• beskrivelse af projektet
• forventet driftstid og dato for forventet afslutning af projektet
• gener, der evt. kan opstå
• oplysning om de foranstaltninger, der foretages for at forebygge gener
• kontaktinformation til byggeledelsen

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 20. 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

Henrik Havn
Miljømedarbejder


