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ANMELDELSESBLANKET
for midlertidige forurenende aktiviteter (se næste side)
jf. miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006
Arbejdssted:

Hovedentreprenør:

Udførende
entreprenør:
Kontaktperson:

Telefon:

Ugedage:

Tidspunkt:

Aktivitetsbeskrivelse:

Aktivitetsperiode:
Forventet start:
Forventet slut:
Arbejdstid:
Foranstaltninger til
begrænsning af støv
støj og luftgener m.v.
Oprensning efter aktiviteten gennemføres som følger:

Bemærkninger i øvrigt:

Anmelder underskrift + stempel

Dato:

Anmelder underskrift + stempel

Kapitel 2 og uddrag af kapitel 6 fra bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter
nr. 1517 af 14. december 2006.
Kapitel 2
§ 2. Den, der midlertidigt vil placere og anvende følgende anlæg eller maski-ner, eller som midlertidigt vil foretage følgende aktiviteter, skal forud anmelde dette til kommunalbestyrelsen:
1) Asfaltanlæg.
2) Anlæg for behandling af forurenet jord.
3) Spildevands- eller slambehandlingsanlæg, herunder kalkstabiliserings-anlæg.
4) Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer.
5) Støv- eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter.
6) Ophugning af skibe.
7) Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling.
8) Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner.
9) Støj- eller støvfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt.
§ 3. Den i § 2 nævnte anmeldelse skal være modtaget hos kommunalbesty-relsen senest 14
dage, før aktiviteten på stedet agtes påbegyndt. Anmeldel-sen skal redegøre for driftsperiodens
længde og de foranstaltninger, som den ansvarlige har foretaget eller agter at foretage for at forebygge eller afhjælpe forurening eller gener for omgivelserne, herunder driftstidens fordeling på
dag-, aften- og nattetimer.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra tidsfristen i stk. 1.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte vilkår eller nedlægge forbud over for de i § 2 nævnte
aktiviteter.
§ 4. Indgivelse af en anmeldelse fritager ikke for indhentelse af de nød-vendige godkendelser,
tilladelser eller dispensationer i medfør af miljø-beskyttelsesloven eller anden lovgivning.
Kapitel 6
§ 19. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden
administrativ myndighed.
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