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Dispensation til at foretage støjende bygge‐ og anlægsarbejde uden for normal arbejdstid  
– Ny Carlsberg Vej 40, 1799 København V 
 
Område for Miljø og Byliv giver hermed CL & CO. A/S dispensation fra grænseværdierne for støj 
samt §6, §7, stk. 1 og §8, stk. 1 i Københavns Kommunes bygge‐ og anlægsforskrift. 
 
Dispensationen er gældende uden for normal arbejdstid i forbindelse med byggearbejde på 
adressen Ny Carlsberg Vej 40, 1799 København V den 9., 10. og 11. april 2021 i tidsrummet kl. 
18:00 – 18:00. Der afsluttes den 12. april kl. 06.00. Igen den 16., 17. og 18. april. Der afsluttes 
den 19.april kl. 06.00. Der arbejdes i døgndrift i begge weekender. 
 
Etablering af kabelblok over Ny Carlsberg Vej. Arbejdet opstartes fredag aften den 9/4, kl. 18.00, 
hvor afspærring opsættes og vejen afspærres. Derefter skæres asfalten, fræses og brydes op. 
Efterfølgende udgraves for den nye kabelblok på tværs hen over vejen. Arbejdet forløber henover 
lørdag (10/4) og søndag (11/4) i døgnets 24 timer, og afsluttes mandag tidlig morgen (12/4), hvor 
der udlægges køreplader hen over udgravningen og afspærringen fjernes senest kl. 06:00, så der 
igen er åbnet op for trafikken. 
Efterfølgende weekend opsættes afspærringen igen fredag aften kl. 18.00 (den 16/4), og arbejdet 
fortsættes igennem weekenden (17/4 og 18/4) og afsluttes senest mandag morgen (19/4) kl. 
06.00, hvor der igen er åbnet op for trafikken. 
 
Dispensationen meddeles af trafikale årsager. Det er en forudsætning for dispensationens 
gyldighed, at omkringboende varsles om arbejdets karakter og varighed. 
 
Tilladelsesnummer fra tilladelse fra vejinspektører: 366489. 
 
Dispensationen skal medbringes på arbejdsstedet og skal kunne forevises på forlangende. Denne 
afgørelse, som er truffet i medfør af Københavns Kommunes bygge‐ og anlægsforskrift, kan 
påklages til Miljø‐ og Fødevareklagenævnet, jf. §23 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Klagefristen 
er 4 uger fra den dato, hvor dispensationen er meddelt. 
 
Med venlig hilsen 
 
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Teknik‐ og Miljøforvaltningen 
Bygge‐, Parkerings‐ og Miljømyndighed 


