
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
    

Dispensation – Holmegårdsskolen, lørdage til kl. 14 
 
Hvidovre Kommune, Plan og Miljø har modtaget en ansøgning fra Hvidovre 
Kommunes Ejendomme, om dispensation fra weekend arbejder på 
Holmegårdsskolen. Dispensationen søges lørdage i tidsrummet kl. 8 – 14 i 
ugerne 47 2021 til uge 5 2022.  
 
Dispensation 
Plan og Miljø dispenserer for at der kan foretages bygge- og anlægsarbejder 
lørdage kl. 8 – 14 i ugerne 47 2021 til uge 5 2022. 
 
Dispensationen gives jf § 8 og 28 i Forskrift for Bygge- og anlægsaktiviteter 
Støj, støv og vibration af den 25. september 2018. 
 
Dispensationen gives på følgende vilkår. 
 
Vilkår 

1. Det forudsættes at der er taget højde for, at støj reduceres maksimalt, 
som angivet i ansøgningen.  
 
Dvs. mørtelblandeanlægget skal placeres i skolegården hvor 
bygninger støjdæmper, at hejs kun anvendes nødvendigt, dvs. 20 
minutter hver anden time. Desuden generelt at alle forberedende 
arbejder er foretaget fredage, som feks. omlægning af stilladset, 
truckkørsel, opkørsel med mursten på stilladset, ingen radioer m.m. 
  

2. Hvis det viser sig, at vilkår 1 ikke er overholdt vil dispensationen blive 
trukket tilbage jf. § 17 i nævnte Forskrift. 
 

3. Der skal foretages naboorientering jf. § 16 i nævnte Forskrift. 
 

4. Dispensationen er gældende fra lørdag den 27. november 2021 til 
lørdag den 29. januar 2022. 

 
 
Klagevejledning 
I medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11, og § 17 stk 2 i Forskrift for 
Bygge- og anlægsaktiviteter støj, støv og vibration, kan kommunens 
afgørelse i denne sag påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
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Klageberettigede er enhver, der har en individuel interesse i sagens udfald i 
den konkrete sag.  
 
En eventuel klage sendes fra Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal 
via naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk til Hvidovre Kommune.  
 
Klagefristen er 4 uger fra den dato tilladelsen er meddelt, og dermed senest 
den 16. december 2021. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af 
sagen, at der indbetales et gebyr. Du logger på klageportalen med Nem-ID. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via 
klageportalen. Hvidovre Kommune videresender klagen senest 3 uger efter 
klagefristens udløb til Miljø- og Fødevareklagenævnet ledsaget af den 
påklagende afgørelse, og det materiale, der er indgået i sagens 
bedømmelse. 
 
Det kan oplyses, at søgsmål i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 
1 skal være anlagt inden 6 måneder fra modtagelse af godkendelsen. eller – 
hvis afgørelsen påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse 
foreligger. 
Center for Plan og Miljø skal i øvrigt gøre jer opmærksom på jeres ret til 
aktindsigt i henhold til miljøoplysningsloven1 
 
Følgende er underrettet om afgørelsen: 
Naboer i området til Holmegårdsskolen via nabohøring 
 
Med venlig hilsen 
   
Marie Johansen   
 
 
 
 
 
Ansøgning om dispensation lørdage til kl. 14 
Der ansøges om dispensation til skalmuringsarbejder på lørdage fra den 27. 
november 2021 i uge 47 til og med uge 5 2022, i tidsrummet fra kl. 8.00 til 
14.00 på byggeriet Holmegårdsskolen. 
  
Arbejdet består i, at der skal udføres skalmuringsarbejder på facaden af det 
igangværende byggeri. I forbindelse med arbejdet vil der anvendes udvendig 
hejs og siloblandeanlæg. 
Siloblandeanlæg vil blive placeret i skolegården. Hejsen har et maksimalt 
lydtryk niveau på 78 dB. 
 
Generelt:  Alt unødigt støj, som radioer mv. anvendes ikke. Omlægning af 
stillads, kørsel med truck og opkørsel med mursten på stilladset, forberedes 
inden udførelse af weekendarbejderne, så unødigt støj begrænses. 
 

                                                
1 Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger. LBK nr. 1036 af 18/08/2015. 
 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Der er vedhæftet en skitse, som viser hvor arbejdet vil foregå.  
 
Der vil blive foretaget naboorientering om dispensationen. 
  
Begrundelse for ansøgning om dispensation 
I forbindelse med nedrivning af de eksisterende bygninger, har der været 
uforudsete bygherreforhold bla. blød bund, som ikke har været forudset og 
medtaget i tidsplanen. Det har medført at murerarbejderne er startet senere 
op end forudsat i tidsplanen.  
 
Murerarbejderne skal være afsluttet før øvrige arbejder på facaderne og hele 
tagdækningsarbejdet kan starte op. Derfor er det vigtigt at murerarbejderne 
udføres hurtigst muligt. Forsinkelsen af murerarbejderne betyder desuden, at 
arbejderne skal udføres hen over vinteren, hvor der kan forekomme perioder 
med frost, som gør murerarbejde svært.  
 
Det er hensigten, at udskolingsbygningen skal stå færdig til skolestart efter 
sommerferien 2022.  
 
Vurdering 
 
Hvidovre Kommune, Ejendomme har oplyst, at der har været nogle 
uforudsete forhold på projektet for Holmegårdsskolen, som har påvirket 
tidsplanen. 
Det har medført at entreprenøren har anmodet om at få lov at udvide deres 
arbejdstid ifm skalmuringsarbejdet, sådan at udskolingsbygningen kan stå 
færdig til skolestart efter sommerferien 2022. 
 
Der vil blive lavet forberedende arbejde om fredagen, sådan at det kun er 
nødvendigt støj, som opstår fra skalmuringsarbejdet. 
 
Da arbejder og de nævnte maskiner foregår i skolegården, forventes 
eventuelle støjgener være begrænset for de omkring liggende naboer. 
 
I Miljøstyrelsens gældende støjvejledning nr. 5 af 1984, indgår lørdage i 
tidsrummet kl. 7 – 14 med samme støjniveau som hverdage i tidsrummet kl. 
7 – 18, hvor støj midles over 8 timer. 
 
Typisk vil borgere handle ind eller have andre udekørende aktiviteter på 
lørdage i dette tidsrum. Desuden søges der fra kl. 8 og ikke fra kl. 7 morgen, 
hvilket tillader naboer en længere søvn i weekender. 
 
Hvidovre Kommune vurderer derfor at der kan dispenseres i det nævnte 
tidsrum i perioden uge 47 2021 til og med uge 5 i 2022. 
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Skitse over skolen og arbejdet 
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