Anmeldelsesskema til midlertidige aktiviteter
Ringsted Kommune
Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9, 4100
Telefon 5762 6300
E-post: teknikogmiljo@ringsted.dk
Anmeldelsesskema for midlertidige aktiviteter
Det meddeles at der på ejendommen
Adresse
Matrikelnummer

Ejerlav

Tilhørende (ejerens navn, adresse og tlf.nr.)

Gennemføres aktiviteten
(sæt kryds)
Nedrivning:

Nybygning:

Facadebehandling:

Andet:

Kort beskrivelse, 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 nr.:

Kontaktperson:

Fax/e-post:

Driftsperiodens varighed
Periode:

Arbejdstid:
Mandag - fredag

Lørdag

Søndag

Arbejdet skal tilstræbes udført indenfor almindelig arbejdstid (mandag til fredag kl. 07.00 – 18.00 og
lørdag kl. 07.00 – 14.00). I praksis er det ikke muligt at udføre nogen form for støjende aktiviteter uden
for 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 indgivet i henhold til bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017
om miljøregulering af visse aktiviteter
Dato

Underskrift

Anmeldelsesskemaet skal udfyldes og sendes til Ringsted Kommune, Teknik- og Miljøcenter senest 14
dage før aktiviteten påbegyndes, ved bygningsnedrivning dog 4 uger før jf. byggeloven til
Bygningsmyndigheden.
Ansvaret for anmeldelsen og udfyldelse af skemaet påhviler bygherren eller den der er ansvarlig for
aktiviteten.

Regler og bestemmelser vedr. midlertidige aktiviteter
Støj og vibrationer
Ved valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af byggepladsen skal der tages hensyn til støj og
vibrationer, så omgivelserne generes mindst muligt.
Inden arbejdet påbegyndes, bør de omkringboende orienteres om arbejdets omfang og de gener, der evt.
kan opstå. Orienteringen bør ske 14 dage før arbejdet påbegyndes.
For støj gælder følgende vejledende grænseværdier:

Arbejdstidspunkter

Støjgrænse

Hverdage

07.00-18.00

Lørdage

07.00-14.00

Aften

18.00-22.00

Lørdage

14.00-22.00

Søn- og helligdage

07.00-22.00

Nat

22.00-07.00

70 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

(spidsværdi max. 55 dB(A))

Grænserne, på nær spidsværdier, er angivet som det ækvivalente korrigerede støjniveau, og gælder ved
omkringliggende boliger og andre følsomme områder.
De målte maksimalværdier for vibration bør ved de omliggende boligbebyggelser ikke overstige 75 dB
(KB-vægtet accelerationsniveau).
Normal arbejdstid
Midlertidige arbejder skal tilstræbes udført inden for normal arbejdstid, der på hverdage er fastsat til
7.00 - 18.00 og lørdage 7.00 – 14.00.
I praksis er det som regel ikke muligt at udføre nogen former for støjende anlægsaktivitet udenfor
normal arbejdstid

Affald
Affald, der opstår som følge af arbejdet, skal anmeldes, håndteres og bortskaffes i henhold til
kommunens Regulativ for erhvervsaffald. Godkendte modtagere kan findes på Miljøstyrelsens liste over
godkendte anlæg.
Følgende affaldstyper skal anmeldes til kommunen:
•

Asbestholdigt affald
Hvis der under arbejdet produceres eller konstateres farligt affald, herunder asbestholdigt affald,
skal dette anmeldes til Ringsted Kommune på særskilt anmeldelsesskema.

•

Farligt affald (olie og kemikalier)
Hvis der under arbejdet produceres eller konstateres farligt affald, skal dette anmeldes til
Ringsted Kommune på særskilt anmeldelsesskema.

Bygge- og anlægsaffald, der skal erstatte primære råstoffer
Skal anmeldes på særskilt skema, hvis den samlede affaldsmængde udgør 1000 kg eller mere
eller hvis en enkeltfraktion udgør 500 kg eller mere. Anmeldelsen skal være kommunen i hænde
senest 14 dage før arbejdet iværksættes.

•

Forurenet jord
Forurenet jord der ønskes flyttet fra den pågældende matrikel, skal anmeldes til kommunen på særskilt
skema. Jorden må ikke flyttes før flytningen er godkendt af kommunen.

Sandblæsning – retningslinjer


Ejeren skal foranledige, at nærmeste naboer får besked mindst to dage inden arbejdet
påbegyndes.



Sandblæsningen skal foregå under presenning eller lignende, der sikrer, at støvet ikke
spredes.



Sandblæsningsmaterialet og det afblæste materiale må ikke ledes til kloaksystemet.



Nyt og brugt sand skal afskærmes, så vejrlig ikke kan føre det med sig.



Alt brugt sand skal fjernes, senest den dag sandblæsningsarbejdet afsluttes. Der må kun fejes
og skovles, når blæsemidlet er fugtigt.



Blæsemidlet må genbruges, hvis det forinden er renset for urenheder fra sandblæste emner
og for den fineste fraktion af blæsemidler. Denne rensning må kun foregå hos en af
kommunen anerkendt modtager af brugte sandblæsningsmidler.



Afleveres affaldet ikke til genanvendelse, skal det bringes til følgende kontrollerede
losseplads: Fakse Losseplads, Præstøvej 105 A, 4640 Fakse, tlf.: 56 71 59 60



Kopi af vejeseddel for modtagelse af affaldet skal være Ringsted Kommune i hænde senest 14
dage efter aflevering.



Arbejdet må ikke genere omgivelserne unødigt.

