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Tilladelse til nedknusning på Ådalsvej 50

NRK Gruppen ApS har den 23. april 2020 søgt om tilladelse til nedknusning 
af betonelementer og tegl fra nedrivningen af bygningsmassen samt asfalt. 
Alle materialer er analyseret og viser, at de overholder 
restproduktbekendtgørelsens krav for materialer til genindbygning. 
Der er søgt om tilladelse til at knuse med en Klemann 130 EVO 2, i 
perioden 19. maj – 29. maj i hverdage i tidsrummet 6.00-18.00.

NKR Gruppen ApS har medsendt dokumentation på Klemann 130 EVO 2s 
støjbelastning i forskellige afstande. Det fremgår at nedknuseren på en 
afstand af 50 m overskrider 70 dB(A) og på en afstand af 100 meter støjer 
mindre end 70 dB(A) og dermed kan overholde Hørsholm Kommunes 
”forholdsregler ved bygge- og anlægsarbejder og andre midlertidige 
aktiviteter” i skel. 

Nærmeste beboelse ligger 50-70 meter fra nedknuser. 
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Hørsholm Kommune har vurderet, at den midlertidige aktivitet med 
nedknusning, ikke er omfattet af et listepunkt og derfor ikke skal have en 
miljøgodkendelse.

Vilkår
Hørsholm Kommune giver hermed tilladelse til nedknusning på Ådalsvej 50 
jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsen1 ud fra det ansøgte, med følgende vilkår 
og ændringer:

- Nærmeste naboer orienteres om nedknusningens varighed.
- Der knuses kun indenfor normal arbejdstid man-fre 07.00-18.00.
- At der vandes eller lign. for at mindske støvgener.
- Eventuelt olieforurenet beton frasorteres.
- Ved behov for udvidelse af arbejdsperioden, anmeldes dette til 

Hørsholm Kommune hurtigst muligt og naboer orienteres.

Hvis nedknusningen giver uventede og væsentlige gener, kan Hørsholm 
Kommune fastsætte yderlige vilkår eller nedlægge forbud.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. 
miljøaktivitetsbekendtgørelsens §21. 

Eventuelt sagsanlæg skal i henhold til lovens2 §101, være anlagt inden 6 
måneder efter godkendelsen er modtaget, dvs. senest 5. juli 2017.

Denne afgørelse offentliggøres på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

Venlig hilsen

1 BEK nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
2 LBK 1218 af 25/11/2019 om miljøbeskyttelse
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