Sendes til:

Sønderborg Kommune
Miljøafdelingen
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
miljo@sonderborg.dk

Anmeldelse af midlertidig aktiviteter
Før du begynder at sandblæse, nedrive bygninger mv. (se bagside), skal du anmelde det til Miljøafdelingen. Du
kan læse mere om reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse
aktiviteter

Oplysninger om den udførende virksomhed
Virksomhedens navn

Telefonnummer

Adresse

CVR-nummer – evt. P-nummer

Kontaktperson

Telefonnummer / E-mail

Faxnummer

Hvor udføres de midlertidige aktiviteter?
Adresse
Ejers navn

Telefonnummer

Hvilke midlertidige aktiviteter udføres?

□ Asfaltanlæg
□ Nedknusning
□ Behandling af forurenet jord
□ Nedrivning
□ spildevands- /slambehandlingsanlæg
□ Sandblæsning af facader
□ Ophugning af skibe
□ Sandblæsning af andet
□ Bygge- og anlægsarbejder i øvrigt
□ Andet; hvad? ___________________________________________________
Startdato____________ Slutdato___________
Driftstid:

□

Hverdage

□

Weekend

Fra kl._______ til kl. _________

Hvilke støvkilder er der?

□ Transport
Gener undgås ved _____________________________
□ Andet; hvad? _________________ Gener undgås ved _____________________________
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Hvilke støjkilder er der?

□ Kompressor
Gener undgås ved ______________________________
□ Udsugning
Gener undgås ved ______________________________
□ Ventilation
Gener undgås ved ______________________________
□ Transport
Gener undgås ved ______________________________
□ Andet; hvad? ________________ Gener undgås ved _____________________________
Giver aktiviteten anledning til spildevand? - hvis ja sæt kryds ved indhold

□ Kun sanitært spildevand
□ Andet – hvad? _______________

Renseforanstaltninger ___________________________

Affald
Reglerne for bortskaffelse og opbevaring af affald står i kommunens regulativer erhvervsaffald. Den
kan læses på kommunens hjemmeside eller du kan få dem tilsendt.
Hvis renovering eller nedrivning af bygninger og anlæg eller dele heraf, omfatter bygninger der er
opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977, skal der foretages screening af forekomsten af PCBholdigt materialer. Skemaet kan hentes på www.sonderborgkommune.dk/Erhverv/Miljoe/Skemaer
Hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis
arbejdet frembringer mere end 1 ton affald, skal der ske anmeldelse af Bygge- og anlægsaffald.
Skemaet kan hentes på www.sonderborgkommune.dk/Erhverv/Miljoe/Skemaer
Dato og underskrift
Dato

Underskrift

Uddrag af bek. om miljøregulering af visse aktiviteter nr. 639 af 13/6 2012
§ 2. Den, der midlertidigt vil foretage følgende aktiviteter, skal forud anmelde dette til kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2:
1) Placering og anvendelse af asfaltanlæg.
2) Placering og anvendelse af anlæg for behandling af forurenet jord.
3) Placering og anvendelse af spildevands- eller slambehandlingsanlæg, herunder kalkstabiliseringsanlæg.
4) Placering og anvendelse af 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) Støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt.
Stk. 2. Pligten efter stk. 1 til at anmelde en midlertidig aktivitet gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen i medfør af § 20, stk. 2, har
vedtaget en lokal forskrift for kommunen eller for det pågældende geografiske område i kommunen om den pågældende midlertidige
aktivitet. En sådan lokal forskrift kan dog indeholde krav om anmeldelse, jf. § 20, stk. 2.
§ 3. Den i § 2, stk. 1, nævnte anmeldelse skal være modtaget hos kommunalbestyrelsen senest 14 dage, før aktiviteten på stedet
agtes påbegyndt. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tidsfristen. Anmeldelsen 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 fastsætte vilkår for eller nedlægge forbud mod aktiviteten. Hvis kommunalbestyrelsen ikke har truffet
en sådan afgørelse inden udløbet af den i stk. 1 angivne frist, kan aktiviteten påbegyndes, jf. dog stk. 4. Oplysningerne i anmeldelsen om
driftstid, forureningsbegrænsende foranstaltninger mv. udgør rammen for en aktivitet, der påbegyndes med kommunalbestyrelsens
stiltiende samtykke.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal hurtigst muligt kvittere for, at anmeldelsen er modtaget. Kvitteringen skal indeholde oplysning om,
1) at aktiviteten kan påbegyndes ved udløbet af den i stk. 1 nævnte frist inden for rammerne af de i anmeldelsen afgivne oplysninger
om driftstid, forureningsbegrænsende foranstaltninger m.v., hvis ikke kommunalbestyrelsen forinden har fastsat vilkår for eller nedlagt
forbud mod aktiviteten, jf. stk. 2,
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Oplysning om behandling af persondata
De indgivne oplysninger vil blive anvendt til det formål som er oplyst i denne formular. Oplysningerne
vil ikke blive opbevaret længere end det er nødvendigt for udførelse af den opgave som oplysningerne er
indgivet til.
Der gøres opmærksom på retten til akt- og registerindsigt samt retten til at indgive en klage til en
tilsynsmyndighed.
Tilbagetrækning af et eventuelt samtykke, kan ske via kontaktpunkt på kommunens hjemmeside:
https://www.borgeronline.dk/540/dl0359ff
Ved henvendelser kan du kontakte Databeskytterrådgiveren på dpo@sonderborg.dk.
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