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

NCC Danmark A/S har den 19. maj 2022 søgt om dispensation fra Rødovre Kommunes forskrift 
for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter. Konkret søger NCC Danmark A/S om dis-
pensation til at forny forsyningskabler på Rødovre Parkvej v. Rødovre Centrums gule parkering, 
2610 Rødovre på Kristi himmelfartsdag torsdag den 26. maj 2022 i tidsrummet kl. 8.00 – 17.00.  

I henhold til Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter må støjende, støvende 
og vibrerende bygge- og anlægsarbejder ikke foregå uden for tidsrummet mandag-fredag kl. 7-18 på 
hverdage. 

Begrundelsen for anmodningen er, at NCC Danmark A/S sammen med LS Cables og Energinet er i 
gang med at forny forsyningskablerne imellem transformerstationer i og omkring København.  

NCC Danmark A/S vurderer, at det er vigtigt at arbejdet bliver udført på Kristi himmelfartsdag 
torsdag den 26. maj 2022, grundet forsyningssikkerhed og da det ellers vil skabe forsinkelse for an-
dre større projekter i København og omegn. Derudover påvirker arbejdet trafikken på Rødovre 
Parkvej foran Rødovre Centrum forholdsvis meget. Her er biler og busser påvirket af arbejdet 
grundet ensretning, da der er fokus på sikkerhed for de udførende.  

De støjende aktiviteter der finder sted i forbindelse med arbejdet vil være støj fra en mindre gene-
rator, der er i gang mens arbejdet udføres, en gravemaskine der benyttes til at trække i kablerne 
samt diverse håndværktøj. 

Rødovre Kommune vurderer, at der kan gives dispensation til det ansøgte projekt, da det vil med-
virke til, at den normale færdsel på Rødovre Parkvej kan genoptages hurtigst muligt, og dermed 
mindske generne for de der færdes i området mest muligt. Derudover er der ikke beboelse i umid-
delbar nærhed af projektet. 

 

Afgørelse  

Rødovre Kommune meddeler hermed dispensation, i henhold til § 15 i forskrift for visse miljøfor-
hold ved bygge- og anlægsaktiviteter, til, at NCC Danmark A/S må forny forsyningskablerne på Rød-



Side 2 af 2

ovre Parkvej v. Rødovre Centrums gule parkering, 2610 Rødovre på Kristi himmelfartsdag torsdag 
den 26. maj 2022 i tidsrummet kl. 8.00 – 17.00. 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 miljøaktivitetsbekendtgørelsen. 

 

Søgsmål  

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene indtil 6 
måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Det vil sige senest den 21. november 2022.  

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 

Louise Løvschall Mørch 

Miljø og Affald 
Rødovre Kommune 
Telefon: 36377221 
www.rk.dk 
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