gladsaxe.dk
Anmeldelsesskema for midlertidige aktiviteter:
Du skal sende anmeldelsen til:
Gladsaxe Kommune
By- og Miljøforvaltningen
Miljøafdelingen
Rådhus Allé 7
2860 Søborg
e-mail: miljo@gladsaxe.dk
Vejledning til skemaet kan du se på side 2.

Bygge- og anlægsaktiviteter på ejendommen:
Navn

Adresse

Arbejdet starter (dato):

Arbejdet slutter (dato):

□ Nybyggeri

□ Nedrivning

□ Renovering

□ Anlægsarbejde

Her kan du beskrive byggeaktiviteten og brugen af hjælpemidler (maskiner):

Arbejde indenfor normal arbejdstid (sæt kryds)
□ 07.00 – 18.00 hverdage
□ 07.00 – 14.00 lørdage
Arbejde udenfor normal arbejdstid (sæt kryds):
□ 18.00 – 07.00 hverdage
□ 14.00 – 24.00 lørdage
□ Hele døgnet søndag
Her kan du begrunde hvorfor arbejdet vil foregå udenfor normal arbejdstid:

Giver aktiviteten anledning til
□ Støj
□ Støv
□ Røg
□ Genanvendeligt affald
□ Flytning af jord

□ Lugt

□ Ikke genanvendeligt affald

□ Rystelser

□ Farligt affald

□ Spildevand

□ Andet ________________________

Jævnfør Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1415 af 12. december 2011 om affald, skal virksomheder der frembringer farligt affald anmelde det til
Gladsaxe kommune. Ikke genanvendeligt erhvervsaffald skal Gladsaxe Kommune anvise til bortskaffelse på deponi. Jævnfør Miljøministeriets
Bekendtgørelse nr. 1662 af 21. december 2010 om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret,
uforurenet bygge- og anlægsaffald, har producenter af bygge- og anlægsaffald ikke længere pligt til at anmelde affaldet til Gladsaxe Kommune, men
du skal kildesortere affaldet efter reglerne i bilag 2 (NB! farligt affald og flytning af jord, skal du altid anmelde).

Hvilke foranstaltninger vil der blive truffet for at undgå gener for omgivelserne og forurening af
miljøet, herunder indsats for at begrænse støvudvikling?

gladsaxe.dk
Entreprenør
Firma/navn

CVR- eller P-nummer

Adresse

Telefon

Kontaktperson

Fax/e-mail

Bygherrens underskrift
Dato

Bygherrens underskrift

Du skal benytte skemaet til at anmelde midlertidige aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter,
herunder nedrivning jævnfør Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1485 af 21. december 2009 om miljøregulering af
visse aktiviteter.
Ved byggeprojekter er det bygherren eller den der har fået overdraget ansvaret, der har ansvaret for miljøforholdene
og for at indsende dette anmeldelsesskema. Du skal udfylde og sende skemaet til Miljøafdelingen senest 14 dage, før
du begynder arbejdet. Spørgsmål om midlertidige aktiviteter kan du rette til Miljøafdelingen på telefon 39 57 59 29.

Kommunen accepterer normalt ikke anlægs- og renoveringsarbejder udenfor normal arbejdstid. I de tilfælde hvor det
er vanskeligt at udføre arbejdet indenfor normal arbejdstid, kan kommunen undtagelsesvis acceptere dette. I disse
tilfælde skal du informere de borgere og virksomheder, som kan blive berørt af generne fra aktiviteterne.

Ifølge Gladsaxe Kommunes regulativ for erhvervsaffald har enhver affaldsproducent pligt til at følge bestemmelserne i
regulativet og kommunens øvrige retningslinjer for at sortere, opbevare, transportere og bortskaffe/behandle affald.
Spørgsmål om at sortere, håndtere eller bortskaffe ikke genanvendeligt affald kan du rette til Forsyningsafdelingen på
telefon 39 57 58 51.

Du kan få yderligere information i Vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald på www.gladsaxe.dk se
under borger/ trafik og forsyning/ affald og genbrug og i Vejledning om midlertidige aktiviteter (bygge- og
anlægsaktiviteter) på www.gladsaxe.dk/miljo
Du skal anmelde farligt affald til Miljøafdelingen på Anmeldelsesskema for farligt affald, asbestholdigt affald skal du
anmelde på Anmeldelsesskema for asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald skal du anmelde på Anmeldelsesskema
for PCB-holdigt affald. Alle tre skemaer kan findes på www.gladsaxe.dk/miljo
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Jordflytning på mere end 1 m skal du anmelde til Miljøafdelingen. Det skal du gøre elektronisk på
www.gladsaxe.dk/byjord
Hvis ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 skal du stadigvæk anmelde jordflytningen skriftligt til
Miljøafdelingen, som anviser til godkendt modtager. Du skal samtidigt søge om tilladelse til at grave i jorden i henhold
til § 8 i Bekendtgørelse af Lov nr. 1427 af 4. december 2009 om forurenet jord.
Sløjfning af olietanke skal du anmelde skriftligt til Miljøafdelingen på Olietank afmeldings- og anmeldelsesskema, du
kan finde på www.gladsaxe.dk/miljo eller få ved at ringe til Miljøafdelingen på telefon 39 57 59 29.
Opdateret 5. marts 2012.

