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C.C. contractor A/S  
Theresavej 1 
7400 Herning 
Att.: Andreas Munk Troldborg 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
C.C. Contractor har på vegne af Halsnæs Kommune som bygherre anmeldt, at der vil 
forekomme støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med 
opførelse af ny skole på Skolevej 1, 3300 Frederiksværk.   
 
Ca. 750 naboer i området er blevet orienteret om arbejdet af Halsnæs Kommune via brev i e-
boks.   
 
I februar 2021 vil der blive foretaget pæleramning for fundering af den nye skole i dagtimerne 
på hverdage kl. 07-17.00. Der vil blive foretaget vibrationsmålinger af de nærmeste bygninger. 
 
Den overordnede byggeperiode løber til og med september 2022. 
 
Støjende bygge- og anlægsarbejder er omfattet af den såkaldte miljøaktivitetsbekendtgørelse.i    
 
Halsnæs Kommune meddeler hermed i medfør af bekendtgørelsens § 3. stk. 2, at aktiviteten 
kan udføres inden for rammerne af det anmeldte arbejde. 
 
Hvis arbejdet giver anledning til væsentlig forurening, kan Halsnæs Kommune senere fastsætte 
skærpede vilkår eller nedlægge forbud mod aktiviteten iht. bekendtgørelsens § 3. stk. 3 pkt. 3. 
 
Klagevejledning 

Da bygherre for den nye skole er Halsnæs Kommune, kan afgørelsen efter bekendtgørelsens  
§ 3, stk. 3 pkt. 4 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, Styrelsen for 
patientsikkerhed, Naturfredningsforeningen, Friluftsrådet og enhver, der har en individuel, 
væsentlig interesse i sagens udfald. 

Natur og Miljø
Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

18-01-2021

Sagsnr. 09.18.00-K08-4-21

Støj og vibrationer ved byggeri af ny skole, Skolevej 1, 3300 Frederiksværk. Afgørelse 
efter bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter



Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via 
Klageportalen. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt og offentliggjort på 
www.halsnaes.dk, altså mandag den 15. februar 2021. 

I klager via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klagen 
sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er 
indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Information om klagegebyr og 
betaling kan ses på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge 
Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet 
afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og 
Fødeklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt jeres anmodning kan imødekommes. 

Sagen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene senest 6 
måneder fra dags dato, dvs. senest den 18. juni 2021. 

 
 
Venlig hilsen 

Merete Kjær 
Specialkonsulent - Miljø 
Telefon 47 78 40 00 
mail@halsnaes.dk 
www.halsnaes.dk 
 

Kopi sendt til: 

 Styrelsen for Patientsikkerhed, trost@stps.dk 
 Dansk Naturfredningsforening, dnhalsnaes-sager@dn.dk 
 Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
 Offentliggjort på www.halsnaes.dk 

 
 

 
i Bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter 
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