
Anmeldelsesskema for midlertidige aktiviteter  
 
Skemaet skal udfyldes og sendes til Sorø Kommune, Fagcenter Teknik & Miljø, Rådhusvej 8, 

4180 Sorø eller til miljoe@soroe.dk senest 14 dage før aktiviteten påbegyndes. 

 

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

 
 

Placering af aktiviteten  

Adresse:  Matr.nr.:  

Ejerens navn:  Telefon:  

Ejerens adresse:  Fax:  

 

Aktivitet (sæt kryds)  

Nedrivning:  Facadebehandling:  Nybygning:  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:  

Kontaktperson:  Fax/e-mail:  

 

Evt. byggeleder:  

Firma/navn:  

Adresse:  Telefon:  

Kontaktperson:  Fax/e-mail:  

 

Periode og arbejdstid:  

Periode:  

Arbejdstid: Mandag-fredag  Lørdag  Søndag  

 

Arbejdet skal tilstræbes udført indenfor almindelig arbejdstid (mandag-fredag 07.00–18.00 og 

lørdag 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        

mailto:miljoe@soroe.dk


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 afgivet i henhold til bekendtgørelse om 

miljøregulering af visse aktiviteter nr. 1517 af 14. december 2006.  

   

 

_________     __________________________________________________  

Dato               Underskrift  

   

   

 

 

Affald  

Affald, der opstår som følge af arbejdet, skal håndteres og bortskaffes i henhold til kommunens 

Regulativ for erhvervsaffald.  Godkendte behandlingsanlæg, indsamlere og transportører og kan 

findes i miljøstyrelsens i affaldsregister på www.affaldsregister.mst.dk/  

 

Bygge-, anlægs- og nedrivningsaffald over 1 tons eller fra byggeri over 10 m2 anmeldes til 

Sorø Kommune via kommunens hjemmeside www.soroe.dk  

 

Forurenet jord, der ønskes flyttet fra den pågældende matrikel, skal anmeldes til Fagcenter 

Teknik, Miljø og Drift. Kommunen skal modtage anmeldelsen 4 uger før planlagt flytning af 

jorden. Anmeldelsen kan ske via kommunens hjemmeside www.soroe.dk  
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