
 

  

Åbningstid 

Mandag-onsdag kl. 10-15 

Torsdag kl. 10-17 

Fredag kl. 10-13 

 

8. august 2018 

 

Sagsnr.: 2018 - 4855 

Sagsbehandler: 

Jeanette Toftdal 

jt@rudersdal.dk 

Tlf. 46 11 24 02 

KS:  

 

Teknik og Miljø 

Natur, Park og Miljø 

Øverødvej 2 

2840 Holte 

Tlf. 46 11 00 00 

tom@rudersdal.dk 

www.rudersdal.dk 

 

Skovlyskolen 

Borgmester Schneiders Vej 40 

2840 Holte  

Att.: Thomas Rievers, e-mail: 

thri@rudersdal.dk 

 

 

 

Dispensation for arbejdstidsregler 
 

Rudersdal Kommune har den 8. august 2018 modtaget en ansøgning fra 

Rudersdal Ejendomme, Thomas Rievers om tilladelse til at arbejde lør-

dag og søndag henholdsvis den 11. og 12. august samt den 18. og 19. 

august.. Arbejdet vil foregå alle de ønskede dage kl. 8 – 16. 

 

Begrundelse 

I forbindelse med skolestart er der særlige krav til sikkerhedszoner mel-

lem byggeplads og skoleområde. Derfor er det vigtigt at de midlertidige 

adgangsveje er etableret. Desuden skal der opsættes midlertidig cykel-

parkering for eleverne.  

 

Naboer vil blive varslet digitalt i indeværende uge. 

 

Vurdering 

Natur, Park og Miljø vurderer, at der kan dispenseres fra ”aktivitetsfor-

skriften”1, da arbejderne ikke kan udføres samtidigt med, at der færdes 

børn på skolen. 

 

Dispensation 

Natur, Park og Miljø skal hermed på nedennævnte vilkår meddele di-

spensation til, at det anmeldte arbejde kan foretages som beskrevet i 

anmeldelsen, jf. §7 i ovennævnte forskrift. 
 

Vilkår 

1. Bygherren/entreprenøren skal vælge arbejdsmetoder og -maskiner, 

som begrænser luftforurening herunder støv og støj mest muligt. 

2. Arbejdet skal planlægges således, at arbejde tæt på beboelse i vi-

dest muligt omfang udføres inden for tidsrummet 7.00 til 14.00 på 

lørdage. 

3. Bygherren eller entreprenøren skal varsko de nærmeste omkringbo-

ende om, at aktiviteterne vil finde sted. 

                                                
1
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Rudersdal Kommune kan senere fastsætte vilkår eller nedlægge forbud 

mod aktiviteten i tilfælde af, at den giver anledning til væsentlig forure-

ning, jf. § 6.  

 

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden myndighed, jf. §8  i oven-

nævnte forskrift. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Jeanette Toftdal 

Miljøtekniker / MEM 

 

 

 

   

 

 

 

 


