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HOFOR A/S 
Ørestads Boulevard 35 
2300 København S 

 

30-06-2020 
 
 
 

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

HOFOR A/S har den 29. juni 2020 søgt om dispensation fra Rødovre Kommunes for-
skrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter. Konkret søger HOFOR 
A/S om dispensation til rensning af den regionale vandledning langs Vestvolden ved 
Jyllingevej, 2610 Rødovre torsdag den 2. juli 2020 og fredag den 3. juli 2020 i tids-
rummet kl. 18.00 – 23.00 begge dage.  
 
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 tømte i uge 26 den regionale vandledning i forbindelse med deres arbej-
de med etablering af en ny vandledning, og efter tømningen har det vist sig, at vand-
ledningen ikke er ren nok til at blive taget i brug. HOFOR A/S skal derfor gøre dele 
af vandledningen ren igen, og de støjende aktiviteter vil være brug af kran til at løfte 
delelementer af ledningen og støjende værktøj til at tage bolte af.  
Arbejdet vil foregå i tidsrummet kl. 07.00 – 23.00 begge dage. 
 
Begrundelsen for ansøgningen om dispensation er, at vandledningen er kritisk for le-
vering af drikkevand til HOFORs forsyningsområde, og derfor kan den ikke stå ube-
nyttet i en længere periode. Arbejdet skal derfor afsluttes hurtigst muligt.  
 
Rødovre Kommune vurderer, at der kan gives dispensation til det ansøgte projekt, da 
der er behov for, at arbejdet færdiggøres og driften genetableres hurtigst muligt, da 
vandledningen er kritisk for levering af drikkevand til HOFORs forsyningsområde. 
 
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 rense den 
regionale vandledning langs Vestvolden ved Jyllingevej, 2610 Rødovre torsdag den 2. 
juli 2020 og fredag den 3. juli 2020 i tidsrummet kl. 18.00 – 23.00 begge dage. For-
skriftens §§ 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 senest 
den 30. december 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 


