
Udfyldt skema sendes til: 
 
Aarhus Kommune 
Center for Miljø og Energi 
Virksomheder og Jord 
Grøndalsvej 1, 
8260 Viby J 
 
Telefon: 8940 4521 
Email: virksomheder@mtm.aarhus.dk 

 
 
      Anmeldelse af midlertidig aktivitet 
jf. bek. om miljøregulering af visse aktiviteter
       (Miljøaktivitetsbekendtgørelsen) 

 

 
Udfyld og send dette skema til ovenstående adresse eller email adresse senest 14 dage før aktiviteten forventes påbegyndt.  
Hvis anmeldelsesfristen ikke kan overholdes skal der søges om dispensation. 
 
Bemærk, at det udfyldte skema i PDF-format kun kan gemmes på egen PC, hvis du har Acrobat Reader version 8 eller højere. 
 

Aktivitet 

     Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer 

    Støv- eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter 

    Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling 

    Støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt 

 

Arbejdssted / ejendom 

      

Bygherre / Hovedentreprenør 

      Telefon       

Kontaktperson / projektleder. 

      Telefon       

Mobil       

 

Arbejdets varighed 

Forventet startdato       Forventet slutdato       

Daglig arbejdstid       Fra kl.       Til kl.       

 

Forebyggelse af forurening og gener 

          Forurening/gene Afhjælpes ved (støjdæmpning, afdækning m.v.) 

      Støjgener       

      Støvgener       

      Information til naboer       

      Andet       

 

Supplerende oplysninger (støjkilder, særlige arbejdsmetoder mv.) 

      
 
 
 
Registrering og videregivelse af oplysninger.  
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og kan videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder 
m.fl., der har lovmæssigt krav på det oplyste eller samarbejder med kommunen. De har efter persondataloven ret til at vide, hvilke op-
lysninger, kommunen behandler om Dem. De kan kræve forkerte oplysninger rettet.  

Sæt kryds 

Sæt kryds 

mailto:virksomheder@mtm.aarhus.dk


Når du indsender ansøgningen, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i 

vores behandling af data og oplyse dig om dine rettigheder ifm. ansøgningen. Vi behandler 

personoplysningerne om dig i kategorien ”identifikationsoplysninger”, så som navn, adresse og email-

oplysninger og derudover naturligvis dine ansøgningsoplysninger. Det gør vi for at kunne give dig det bedst 

mulige sagsbehandlingsforløb.  

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af miljøbeskyttelsesloven med tilhørende 

bekendtgørelser. 

Når du indsender ansøgningen, giver du samtykke til, at Aarhus Kommune kan behandle sagen og i den 

forbindelse gøre brug af de identifikationsoplysninger, du anfører.  

Det samtykke, du har givet til behandlingen, kan til en hver tid trækkes tilbage, og du kan annullere din 

ansøgning, dog uden at ændre på lovligheden af den behandling, der allerede måtte være foretaget.  

Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, som kan kontaktes på 89 40 22 13. Har du 

spørgsmål ifm. Aarhus Kommunes behandling af dine oplysninger, kan du også kontakte Aarhus Kommunes 

databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.  

De oplysninger, vi behandler om dig, bliver journaliseret og gemt i iht. arkivloven med dertilhørende 

bekendtgørelser.  

Endelig skal du vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.  
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