Fredag 01.11.2019

Varsling om bygge-, og anlægsarbejde
udenfor normal arbejdstid.
Til naboer af Fristrup Hus og Tuxens Tårn.
I forbindelse med udførelsen af råhus arbejder på Carlsberg Byens byggefelt 15, beliggende mellem
Pasteursvej, Constantin Hansens Gade, Thorvald Bindesbølls Plads, Rahbeks Allé, Kammas Have og
Bag Elefanterne, skal del af bygningens etagedæk støbes i uge 45.
Støbningen påbegyndes

onsdag d.06.11.2019, kl. 06:00.

Støbning af de ca. 900 m², udføres ved at beton pumpes til betondæk i byggegruben, hvor det
nivelleres og glittes.
Arbejdet forventes færdigt

onsdag d. 06.11.2019 kl. 22:00.

Arbejdet skal udføres i én arbejdsgang, og grundet omfanget kan dette ikke gøres indenfor alm.
Arbejdstid. Såfremt der ikke opstår udfordringer med arbejdet, afsluttes det før sluttidspunkt angivet
ovenfor. I samme ombæring demonteres en byggekran.
Der må derfor beklageligvis forventes støj- og lysforurening fra byggepladsen i ovenstående tidsrum.
Arbejdet er godkendt af Københavns Kommune.
Henvendelser vedr. ovenstående kan rettes til: nabo@carlsbergbyen.dk
Vi håber på Jeres forståelse!
Med venlig hilsen
Carlsberg Byen P/S og
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Stig Boye
Steve Kjær
Stig Wallin; TMFKP BA MSBA Tilsyn
Dispensation - Constantin Hansen Gade 27, 1799 København V
1. november 2019 09:51:36

Dispensation til at foretage støjende bygge- og anlægsarbejde uden for normal arbejdstid Ny Carlsberg Vej 68 (1799 København V)
Center for Miljøbeskyttelse giver hermed EMR Murer og Entreprenør A/S dispensation fra
grænseværdierne for støj, samt § 6, og § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 i Københavns Kommunes byggeog anlægsforskrift.
Dispensationen er gældende i forbindelse med byggearbejde på adressen Constantin Hansen
Gade 27, 1799 København V d. 6. November 2019 i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00
Dispensationen meddeles af byggetekniske årsager. Støbning af ca. 900 m² overbeton på
huldæk, udføres i én støbning for at undgå støbeskel. Efterfølgende glittes overfladen. I samme
ombæring vil der blive demonteret en byggekran.

Det er en forudsætning for dispensationens gyldighed, at omkringboende varsles om
arbejdets karakter og varighed.
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 ikke påklages til højere administrativ myndighed, jf. § 21, stk. 2 i
Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra at
afgørelsen er meddelt, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.
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Støjgener
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Anvendelse
Njalsgade 13, 2085
Postboks 380
2300 København S
Mobil
E-mail
EAN

2030 9798
fk1r@kk.dk
5798009809452

