Anmeldelse af midlertidige aktiviteter
Ansvaret for udfyldelsen af skemaet påhviler bygherren eller den, der er ansvarlig for aktiviteaktivit
ten. Dette skema skal benyttes ved:
• større byggearbejder, renoveringer og nedrivninger
• andre midlertidige
ige og støjende, støvende eller på anden vis potentielt generende aktiviteter
a
Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr.1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af
visse aktiviteter, skal aktiviteter nævnt i § 2, stk. 1 pkt. 1 – 9 (se nedenstående felt)
fe
anmeldes senest 14 dage før arbejdets påbegyndelse.
påbegyndelse
Placering af aktiviteten
Adresse:

Matr.nr.:

Ejerens navn:

Telefon:

Ejerens adresse:

Fax/email:

Aktivitet (sæt kryds)
Asfaltanlæg.
Anlæg for behandling af forurenet jord.
Spildevands- eller slambehandlingsanlæg, herunder kalkstabiliseringsanlæg.
Nedknusningsanlæg
anlæg for byggebygge og anlægsmaterialer.
Støv- eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter.
Ophugning af skibe.
Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling.
Overfladebehandling
ing af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konko
struktioner.
Støv- eller støjfrembringende byggebygge og anlægsarbejder i øvrigt.
Kort beskrivelse, herunder hvilke delaktiviteter, hovedaktiviteten
hovedaktiv teten vil medføre (f.eks. spunsning, pilotering, montering af betonelementer) samt hvilke maskiner, der anvendes:
anve

Hovedansvarlig, bygherre eller lignende:
Firma/navn:

CVR nr.:

Adresse:

Telefon:

Kontaktperson:

e-mail:

Evt. byggeleder:
Firma/navn:
Adresse:

Telefon:

Kontaktperson:

e-mail:
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Periode og arbejdstid:
Periode:
Arbejdstid: Mandag-fredag:

Lørdag:

Søndag
Søndag:

staltninger:
Gener og afhjælpende foranstaltninger:
Gener
Støv

Årsag

Afhjælpende foranstaltninger

Støj
Vibration
Andet:

Affald: (mængde i kg)
Bygge-, anlægs- og nedrivningsaffald:
nedrivningsa

Forurenet jord:

Farligt affald:

Andet:

Kort beskrivelse:

Andet:
Bemærkninger i øvrigt (eks.
eks. afledning af spildevand, tung transport på nærliggende veje mm.)
mm.

Oplysningerne i dette anmeldelsesskema er afgivet i henhold til § 2, 3 og 4 i bekendtgørelse
nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter.

_
Dato

____
Underskrift

Skemaet sendes til:
Stevns Kommune, Teknik & miljø, Postboks 83, St. Heddinge

Stevns Kommune, teknik & miljø, Postboks
Postb
83, 4660 St. Heddinge
Email: tekmil@stevns.dk

eller

tekmil@stevns.dk
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