
 

 
 

Anmeldelsesskema for midlertidige aktiviteter 
Jævnfør bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 
 
 
 
Placering af aktiviteten 

Adresse: Matr. nr.: 

Ejers navn: Telefon: 

Ejers adresse: E-mail: 

 
 
Aktivitet (sæt kryds) 

Nedrivning: Facadebehandling: Nybygning: Andet: 

Kort bekrivelse herunder hvilke delaktiviteter, hovedaktiviteten vil medføre (f.eks. spunsning, pilotering, 
montering af betonelementer) samt hvilke maskiner, der anvendes: 
 
 
 

 
 
Hovedansvarlig, bygherre eller lignende 

Firma / navn: CVR nr.: 

Adresse: Telefon: 

Kontaktperson: E-mail: 

 
 
Evt. byggeleder 

Firma / navn: CVR nr.: 

Adresse: Telefon: 

Kontaktperson: E-mail: 

 
 
Periode og arbejdstid 

Periode: 

Arbejdstid mandag – fredag: Lørdag: Søndag: 

 
Arbejdet skal tilstræbes udført indenfor almindelig arbejdstid (mandag-fredag kl. 07.00-18.00 og lørdag 
kl. 07.00-14.00). I praksis er det oftest ikke muligt at udføre nogen form for støjende aktiviteter udenfor 
normal arbejdstid, uden at overskride de vejledende støjgrænser. 
 
 



Gener og afhjælpende foranstaltninger 

Gener Årsag Afhjælpende foranstaltninger 

Støv 

Støj 

Vibration 

Andet 

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

Forurenet jord: Farligt affald: Andet: 

Kort beskrivelse: 

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

Oplysningerne i dette anmeldelsesskema er angivet i henhold til bekendtgørelse om miljøregulering af 
visse aktiviteter nr. 639 af 13. juni 2012. 

Dato Underskrift 

Skemaet skal udfyldes og sendes til Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa eller pr. mail til 
miljoe@norddjurs.dk senest 14 dage før aktiviteten påbegyndes. 

Ansvaret for udfyldelsen af skemaet påhviler bygherre eller den, der er ansvarlig for aktiviteten. 

Affald: 
Affald, der opstår som følge af arbejdet, skal håndteres i henhold til kommunens regulativ for 
erhvervsaffald. 

Bygge-, anlægs- og nedrivningsaffald: 
Bygge-, anlægs- og nedrivningsaffald skal anmeldes på særskilt skema, hvis den samlede affaldsmængde 
udgør mere end 1 ton. Anmeldelsen skal være kommunen i hænde, før arbejdet pågyndes. 
Hvis der under arbejdet produceres eller konstateres farligt affald, herunder asbestholdigt affald, skal 
Norddjurs Kommune orienteres, således at der kan anvises en godkendt modtager af affaldet. 

Forurenet jord: 
Forurenet jord, der ønskes flyttet fra matriklen, skal anmeldes til Norddjurs Kommune på særligt skema. 
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