Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaktiviteter I Brøndby
Kommune
Dette skema skal bruges til anmeldelse af støjende, støvende og vibrerende bygge- og
anlægsaktiviteter, som er reguleret ved Forskrift for begrænsning af gener ved bygge- og
anlægsaktiviteter i Brøndby Kommune.
Forskriften gælder alle erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. Det omfatter alle aktiviteter
der ikke udelukkende udføres af en privat borger på sin egen ejendom.
Aktiviteter der skal anmeldes:
 Asfaltanlæg
 Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer
 Støv- eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter
 Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling
 Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre fritstående konstruktioner
 Etablering af spunsvægge
 Sandblæsning
 Etablering af jordankre
 Betonnedbrydning og betonskæring
 Pilotering
 Tilsvarende støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder
Tidsfrist
Anmeldelsen foregår ved at udfylde og sende dette skema til Brøndby Kommune, Teknisk
Forvaltning, Park Allé 160, 2605 Brøndby, e-mail: miljo@brondby.dk, senest 14 dage før arbejdet
begyndes.
Begrænsning af forurening
Ved bygge- og anlægsarbejde skal støj, støv og vibrationer altid forsøges begrænset mest muligt.
Dette kan betyde brug af støjafskærmning, vanding osv.
Arbejdstider
Det er kun tilladt at udføre støjende, støvende og vibrerende aktiviteter i hverdage mellem kl. 7 og
kl. 18. og særligt støjende aktiviteter i hverdage mellem kl. 8 og kl. 16.
Oversigt over støjende og særligt støjende aktiviteter kan findes i Forskrift for begrænsning af
gener ved bygge- og anlægsaktiviteter.
Der må ikke udføres støjende, støvende eller vibrerende arbejde lørdage og søndage.
Naboorientering
Ved særligt støjende aktiviteter skal bygherren eller entreprenøren orientere naboer inden
påbegyndelsen ved opslag eller husstandsomdelte meddelelser. Naboorientering skal ske senest
14 dage før arbejdet begyndes. Kopi skal sendes til Brøndby Kommune samtidig med at de
berørte naboer orienteres.
Dispensation
Det er muligt at søge om dispensation for kravene om støj-, støv- og vibrationsforurening,
arbejdstid samt naboorientering. En dispensationsansøgning skal være Brøndby Kommune i
hænde senest 14 dage før arbejdet påbegyndes.
Yderligere information kan findes på www.brondby.dk eller ved henvendelse til Teknisk Forvaltning.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaktiviteter I Brøndby
Kommune
Placering af aktiviteten
Adresse:
Ejerens navn:
Ejerens adresse:
Ejerens telefon:

Matr. nr.:

Ejerens e-mail:

Bygherre og kontaktperson
Firma:
Adresse:
Telefon:
Kontaktperson:

CVR nummer:
E-mail:
Mobilnummer:

Aktivitet (sæt X)
Nedrivning :
Facadebehandling:
Nybygning:
Andet:
Kort beskrivelse af arbejdet, herunder hvilke delaktiviteter, hovedaktiviteten vil medføre (f.eks. spunsning,
pilotering, montering af betonelementer) samt hvilke maskiner der anvendes:

Periode og arbejdstid (bemærk at støjende arbejder ikke må forekomme lørdag og søndag samt
udenfor tidsrummet kl. 7-18 – se forskrift for nærmere beskrivelse)
Bygge- og anlægsperioden:
Mandag til fredag
Lørdag
Søndag
Fra kl.
Til kl.
Fra kl.
Til kl.
Fra kl.
Til kl.
Gener og afhjælpende foranstaltninger
Gene
Støv

Årsag

Afhjælpende foranstaltning

Støj

Vibration

Andet

_________
Dato

______________________________________
Underskrift

