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Midlertidige aktiviteter – Gravearbejder i Kongensgade mellem Stormgade og Smedegade (etape 5), 6700 Esbjerg. Ansøgning om ændret arbejdstid og støj.
Industrimiljø modtog den 23. oktober 2019 ansøgning fra COWI A/S, om
ovennævnte tilladelse til at gælde frem til 20. oktober 2020 uden sidegader.
Der er ansøgt om tilladelse til udvidelse af arbejdstiden på hverdage
mandag til fredag.
Ansøgningen er med baggrund i ”Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune” udarbejdet i henhold til bekendtgørelse1 om miljøregulering af visse aktiviteter.
Vi har valgt at imødekomme ansøgningen for Kongensgade (etape 5) af
hensyn til trafik og sikkerhed.
Partshøring.
Udkastet til denne afgørelse har været sendt i partshøring hos COWI A/S,
som ikke havde bemærkninger til udkastet.
Afgørelse.
Med henvisning til § 3, stk. 2 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter1 samt § 10 i ovennævnte forskrift gives tilladelse og dispensation til det ansøgte arbejde, på følgende vilkår:
1. Arbejdet i Kongensgade (etape 5) må udføres som beskrevet i ansøgningen og ved supplerende oplysninger i perioden på hverdage
mandag til fredag fra 1. november 2019 til 20. oktober 2020
fra kl. 06.00 til kl. 18.00.
2. Komprimering af jord og belægning samt opbrydning af eksisterende asfalt (særligt støjende) må kun foregå inden for normal
arbejdstid på hverdage i tidsrummet kl. 07.00-18.00.
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Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter nr. 844 af 23. juni 2017.
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3. Hvis der sker ændringer i tidsplanen skal det meddeles til Industrimiljø.
4. At der på byggepladsen opstilles beholdere til dagrenovationsaffald. Beholder skal bestilles på erhvervaffald@esbjergkommune.dk.
5. At affald opbevares, sorteres og bortskaffes efter de til enhver tid
gældende regler i Esbjerg Kommune. Regulativ for erhvervsaffald
kan ses på Esbjerg Kommunes hjemmeside.
6. Anmeldelse af byggeaffald skal ske inden anlægsarbejdet igangsættes.
7. Naboer skal informeres jf. ovennævnte forskrift før arbejdet
igangsættes.
Miljøteknisk redegørelse
Oplysninger i sagen:
I forbindelse med renoveringen af Kongensgade mellem Stormgade og
Smedegade (etape 5) udføres der kloakarbejder og der etableres ny belægning. I forbindelse med arbejdet anvendes gravemaskine, lastbiler og
komprimeringsmateriel. Alt materiel har været anvendt hidtil i forbindelse med renoveringen af Kongensgade.
Der vil ved anlægsarbejdet ske etablering af hovedkloak, afgravning og
opfyld af jord vha. gravemaskine. Derudover vil der blive udført komprimering og brolægning.
Bygherre ønsker, at ovennævnte arbejdsopgaver kan foregå uden for
normal arbejdstid og dermed uden for forskriftens rammer. Det er baggrunden for ansøgningen om dispensation til udvidelse af arbejdstiden på
hverdage mandag til fredag.
Det henstilles til entreprenøren, at komprimering af jord og belægning
sker inden for normal arbejdstid i tidsrummet kl. 07.00-18.00.
Entreprenøren har ikke vedlagt støjmålinger af den forventede støjbelastning, som udsendes i området ved brug af maskiner.
Renoveringen af Kongensgade mellem Stormgade og Smedegade forventes at foregå på hverdage mandag-fredag kl. 06.00-18.00 i perioden fra
den 1. november 2019 til 20. oktober 2020. Den mest støjende del af
arbejdet (komprimeringsopgaver) skal foregå inden for normal arbejdstid
mellem kl. 07.00 til 18.00 og kun på hverdage.
Dermed vil arbejdet fra 06.00-07.00 som udgangspunkt være underlagt
en grænseværdi på 40 dB(A) for støjbelastning ved skel/facade til nærmeste nabo i den udvidede arbejdstid. Grænseværdien fremgår af ”Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i
Esbjerg og Fanø kommune” 5. udgave, november 2014
Fra tidligere ansøgninger om samme projekt i Kongensgade fremgår, at
de maskiner der anvendes, er kendte af områdets beboere, da de har
været i brug i nogen tid. Støjmæssigt er der ikke tale om nye støjkilder,
men støjudsendelsen sker på andre tidspunkter end hidtil. Støjbelastnin-
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gen fra maskinerne er på et niveau, som beboerne i forvejen er bekendt
med.
Under arbejdets udførelse er der opsat vibrationsmålere, som giver
alarm, såfremt vibrationsniveauet overstiger grænser jf. bilag 1 som var
vedlagt ansøgningen fra 5. september 2015 for samme område/projekt.
Der anvendes byggepladshegn til afskærmning og sikring af arbejdsstedet.
De oplyste arbejder er forholdsvis kortvarigt, men må forventes at udsende en væsentlig støjbelastning til omgivelserne.
Det må på den baggrund forventes, at grænseværdien på 40 dB(A) for
støjbelastning vil blive overskredet i de perioder kl. 06.00-07.00 (den
udvidede arbejdstid), hvor det oplyste materiel anvendes. Der vil også
være perioder i løbet af dagen, hvor der ikke anvendes støjende materiel, og dermed ikke udsendes støj, som overskrider forskriften.
Forskriftens2 regler for støv vil ifølge COWI A/S blive efterlevet.
Det er samtidig oplyst, at naboerne vil blive informeret om arbejdet
mindst 4-5 dage inden opstart, jf. forskriften2 og samtidig opfordret til at
melde sig til Esbjerg Kommunes SMS service, hvor der løbende vil blive
informeret om projektet.
Tidsplan:
De planlagte arbejder forventes udført i perioden fra den 1. november
2019 til 20. oktober 2020.
Støj og vibrationer:
De støjende aktiviteter er hovedsageligt forbundet med brug af gravemaskine, lastbiler og komprimeringsmaskiner ved arbejdet.
 Største støj- og vibrationsbelastning fra arbejdet vil opstå når
komprimeringsmaskiner er i drift samt fra opbrydning af asfalt.
 Stürup A/S vurderer at gener fra støj er væsentlige, men der er
valgt den korteste mulige proces der arbejdes i for at begrænse
generne mest muligt set over den forholdsvis korte periode.
Affald:
 Ovennævnte arbejder vil ikke medføre anmeldepligtigt byggeaffald jf. forskriften.
Trafik:
 Der vil i perioden ikke være andre gene-betydende aktiviteter på
byggepladsen.
Information:
 Esbjerg Kommune vil senest 4-5 dage før arbejdet igangsættes informere naboer og andre, der kan blive berørt, med information
om projektets omfang og de gener, der måtte forventes, jf. forskriften.
Generelt:
2

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og
Fanø Kommuner.
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Esbjerg Kommune fører tilsyn med arbejdet og overholdelse af tilladelsen.

Begrundelse for dispensation i Kongensgade:
COWI A/S oplyste i ansøgningen af 23. oktober 2019, at arbejdet ønskes
udført uden for butikkernes åbningstid, for at mindske gener for de erhvervsdrivende og brugere af gågaden.
Som begrundelse er oplyst trafikale hensyn, da der ikke er så meget trafik i Kongensgade om morgenen. Samtidig er nævnt hensynet til sikkerhed i forhold til kunder samt udstillingsvarer som kan blive påvirket af
støv. Det er samme argumentation i fortsættelsen med Kongensgade
etape 5.
Planlægning for området:
Området er i kommuneplanen udlagt til centerområde med boliger. Der
er udarbejdet flere lokalplaner for området.
Vurdering:
Industrimiljø vurderer på baggrund af ansøgningen, og de foreliggende
oplysninger i sagen, at arbejdet vil overskride støjgrænserne i naboområderne.
Det vil ikke være muligt at udføre de pågældende aktiviteter på andre
tidspunkter og samtidig tage bedst muligt hensyn til sikkerhed og trafikale forhold i Kongensgade.
Det er muligt at støjgrænserne kunne overholdes i normal arbejdstid,
men så ville der til gengæld være kunder og trafik i Kongensgade og sikkerheden ville dermed slækkes. Hvis arbejdet ikke kunne udføres som
ansøgt på hverdage før butikkers åbningstid, ville det skulle foregå over
flere dage.
Vi har ikke modtaget en vurdering fra entreprenøren om, hvad der er et
realistisk omfang af støjgenerne i naboområderne.
Ved sammenligninger med grænseværdierne i forskriften kan det på det
foreliggende grundlag skønnes, at det er et forholdsvis begrænset antal
naboer i Kongensgade, der vil blive støjbelastet med værdier på eller
over 40 dB(A). Det skønnes samtidig, at støjbelastningen i de fleste boliger i de berørte naboområder i Kongensgade vil ligge under 40 dB(A),
som vi derfor vurderer ikke vil blive væsentligt støjbelastet.
Det vurderer vi på baggrund af, at de anvendte maskiner ikke anvendes
konstant eller på samme tid i hele perioden og i forholdsvis kort tid, set i
forhold til at anvendelsen skal midles ud over 1 time.
Industrimiljø har derfor ud fra en samfundsmæssig helhedsbetragtning
og hensyntagen til de omkringboende vurderet, at det er mest optimalt,
at arbejdet udføres over så kort en tidsperiode som mulig og efter ovenstående vilkår.
På det foreliggende grundlag har Industrimiljø besluttet at imødekomme
ansøgningen om dispensation for Kongensgade (etape 5), under forudsætning af overholdelse af de nævnte vilkår, samt at arbejdet ikke medfører skader på omgivelserne.
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Industrimiljø gør opmærksom på, at der kan begæres aktindsigt i sagen.
Klagevejledning
Afgørelsen kan, jf. Bekendtgørelsens3 § 23, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af
 Ansøgeren
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 Sundhedsstyrelsen
 foreninger og organisationer, i det omfang de har klageret over den
konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 4.
Klagen skal indgives inden den 27. november 2019.
Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du
logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er
tilgængelig for Esbjerg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal
du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder,
organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Esbjerg Kommune.
Hvis Esbjerg Kommune fastholder afgørelsen, sender Esbjerg Kommune
klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked
om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den
uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen,
skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge
klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget.
Klagen har ikke opsættende virkning, men klagenævnet kan bestemme,
at en meddelt tilladelse ikke må udnyttes samt at et iværksat bygge- og
anlægsarbejde skal standses.
Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 4, dvs. senest den 30.
april 2020.

Med venlig hilsen

John Hansen
Fiskeriteknolog

3

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter nr. 844 af 23. juni 2017.
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Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1121 af 3. september 2018.
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Kopi til:
COWI A/S, Stormgade 2, 6700 Esbjerg. Att.: Mette Givskov. Sendt til:
mgkn@cowi.dk
Stürup A/S, Måde Industrivej 17, 6705 Esbjerg Ø. Att.: Martin Jägert
Langfrits. Sendt til: mjl@arkil.dk
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