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Huvudman
Företag Organisationsnummer

Gatuadress, boxnummer Postnummer Ort

Kontaktperson Telefon

E-postadress

Entreprenör
Företag Organisationsnummer

Gatuadress, boxnummer Postnummer Ort

Kontaktperson Telefon E-postadress

Faktureringsadress
Anmälningsfakturan skickas till Faktureringsreferens

Huvudman Entreprenör

Gatuadress, boxnummer Postnummer Ort

Objekt som ska blästras/målas (observera att situationsplan ska bifogas anmälan)
Objektets namn Objektets adress

Kommun Finns skyddsvärda djur/växter i närområdet?

ja nej

Avstånd till: Bostäder Kontor Förskola/skola Vattendrag

Vattenskyddsområde Vattentäkt Naturskyddsområde

Verksamheten 
Beskriv vad som ska göras Under vilken period och tider ska arbetet utföras?

Totalyta som ska åtgärdas, m2 Ytans materialslag

Innehåller i färgskiktet, som ska tas bort, bly/krom/kadmium?

Ja Nej

Färgskiktet provtaget till exempel med RUT-metod eller annan metod.

Ja Nej Bifoga gärna analysprotokoll som bilaga

Anmälan blästrings- (EG-kod 28.71)  
och/eller målningsverksamhet (EG-kod 39.50.1)
Enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 1998:899.
Denna anmälningsblankett avser verksamhet på 
utomhusobjekt
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Förbehandling

Tvättning Vattentryck, bar

Med kemikalier Utan kemikalier Enbart hetvatten

Blästringsmetod

Val av blästermedel Trolig åtgång, kg/m2

Engångs Återvinning

Sluten blästring för, m2 av objektet Metod

Ultrahögtrycksrengöring Tryck, bar

Med blästermedel Utan blästermedel

Annan rengörings- eller förbehandlingsmetod

Förbrukning och hantering av färger och kemikalier 
Färger och kemikalier
Bifoga säkerhetsdatablad för tvätt-
kemikalier

Uppskattad mängd Innehåll av organiska lösnings-
medel Innehåll av metaller

Typ Halt Slag

Appliceringsmetod

Pensel Roller Sprutmålning och teknikval (låg-/högtryck)

Beräknad förbrukning lösningsmedel, liter Typ Används till

Cistern för förvarning av drivmedel 

volym: placering: skydd:

Utsläpp/störningar till omgivningen
Tvättvatten

Har ni analyserat tvättvattnet sedan tidigare?

Ja   Nej Bifoga gärna analysprotokoll som bilaga

Tvättvattnet släpps ut till:

Spillvattennätet   Dagvattenbrunn     Grönyta Samlas upp/transporteras

Tas om hand på annat sätt:

Buller
Förekommer bullrande moment? Ange vilka arbetsmoment som ger buller 

Ja        Nej

Under vilka perioder och tider på dygnet pågår bullret? Vilka bullernivåer förväntas vid närmaste bostäder, kontor, verksamheter?

Hur kommer boende och andra som kan bli störda av verksamheten att informeras? Bifoga gärna eventuella infoblad som bilaga
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Beskriv de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som kommer att utföras 

Beskriv reningsmetod för tvättvattnet. Bifoga gärna beskrivning som bilaga

Kläds hela eller delar av objektet in? På vilket sätt kläds det in?

Ja Nej

Avfall
Typ av avfall (enligt bilaga till Avfallsförordningen) Mängd Typ av avfall (enligt bilaga till Avfallsförordningen) Mängd

Typ av avfall: redovisas med sexsiffriga avfallskoder som finns i bilaga 2 till Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). 
Förordningarna kan hämtas gratis på www.riksdagen.se

Transportör av avfall

Företag som slutligen omhändertar avfallet

Övriga upplysningar

Beslut
Beslutet ska ställas till (den som beslutet ställs till är ansvarig för att villkoren är uppfyllda)

Huvudman Entreprenör

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning, verksamhetsansvarig Namnförtydligande

Upplysningar
• Anmälan ska ha inkommit till lokal miljömyndighet senast sex veckor innan verksamheten påbörjas

(NFS 2000:14).
• Anmälan ska undertecknas av huvudmannen/ägaren till objektet.
• Blanketten avser enbart anmälan (rengöring/blästring/målning) enligt bilaga till förordningen

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).

Rekommendation
Undersökning av befintlig färg (som ska tas bort) och tvättvattnets innehåll av tungmetaller bör 
ha utförts innan anmälan lämnas in och analysprotokoll bifogas. 

Sökanden bör också i god tid beakta risker för känsliga vattendrag, enskilda dricksvattenbrunnar, 
djurbesättningar, det rörliga friluftslivet med mera.
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Bilagor som skickas med anmälan

     Obligatorisk: Situationsplan/karta över objektet och dess omgivningar. 
     Avstånd till bostäder och vattendrag ska anges.

     Resultat av provtagning av färg som ska tas bort 

     Information till närboende

     Säkerhetsdatablad för tvättkemikalier 

     Säkerhetsdatablad för färg

     Analysprotokoll avseende tvättvatten 

     Reningsmetod för tvättvatten

     Egenkontroll: Beskriv hur denna ska utföras

     Annan 

Kontakt
Kontakta gärna miljöförvaltningen i god tid för att få vägledning om vad som måste redovisas i anmälan. 
Sent inkommen anmälan kan försena starten av arbetet.

Miljöförvaltningen kan också ge vägledning om till exempel vattenskyddsområden eller skyddsvärda djur/
växter.

Miljöförvaltningen
Box 7012, 402 31 Göteborg  
Telefon: 031-365 00 00 
E-post: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
www.goteborg.se/miljoforvaltningen
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Så behandlas dina personuppgifter
Miljöförvaltningen behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i GDPR och annan tillämplig lagstiftning. Miljö-
förvaltningen har lagligt stöd för att behandla dina personuppgifter eftersom behandlingenär nödvändig för att utföra en uppgift av 
allmänt intresse eller som ett led i förvaltningens myndighetsutövning.
Mer information om hur Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter hittar du här goteborg.se/dinapersonuppgifter
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