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Anmälan om blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter 
yta (EG-kod 28.71)enligt 16 kap 8 § miljöprövningsförordningen 
(2013:251)  
 
 
Fastighet 
Fastighetsbeteckning 
      

Fastighetsägare 
      

Adress 
      
 
 
Uppdragsgivare 
Namn 
      

Organisationsnummer 
      
 
 

Adress 
      
Kontaktperson 
      
Epost 
       

Telefonnummer 
      

Fakturadress 
      

Referensnummer 
      

 
 
Utförare 
Namn 
      
Kontaktperson      Telefonnummer      

Mailadress 

 
För handläggning av anmälan kommer samhällsplaneringsnämnden att ta ut en avgift enligt en taxa 
fastställd av kommunfullmäktige.  
 
Blanketten lämnas till:  
Samhällsplaneringskontoret 
571 80 Nässjö 
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Objekt 
Objektets namn 
      

Fastighetsbeteckning 
      

Avstånd till bostäder, meter      Kontor, meter      

Vattendrag, meter      Vattenskyddsområde, meter      

Vattentäkt, meter      Naturskyddsområde, meter      

 
 
Verksamheten 
Beskriv vad som ska göras 
      

Period och tid arbetet kommer utföras 
      

Totalyta som ska åtgärdas, m2 
      

Ytan materialslag 
      

Beläggning som ska tas bort (exempelvis färgskikt, smuts) 
      

Innehåll i färgskikt som ska bort 
      

Innehåller bly/krom/kadmium 
 

Ja ☐ Nej☐ 
Färgskikt provtaget enligt RUT eller annan 
metod 

Ja ☐ Nej ☐ 

Resultat redovisas i bilaga 
 

Ja☐ Nej☐ 
Hur kommer boende och andra som eventuellt kan bli störda av verksamheten informeras? 
      

Övriga upplysningar 
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Uppgifter om metoden 
Blästermedel, arbetstryck samt vattentemperatur om vatten används 
      

Eventuella kemikalietillsatser (säkerhetsdatablad bifogas anmälan) 
      

 
Kemikalieförbrukning 
Färger Uppskattad mängd Innehåll av organiska 

lösningsmedel 
Metaller 

Typ Halt Slag 

                              

                              

                              

Appliceringsmetod 
 

Pensel☐ Roller☐ Sprutmålning och teknikval(låg-/högtryck) ☐ 
Beräknad förbrukning lösningsmedel, liter 
      

Typ 
      

Användning 
      

Andra kemikalier som avses användas, typ och mängder? 
      

Övriga upplysningar 
      

 
 
Tvättvatten 
Tvättvattnets innehåll analyserat 
 

Ja ☐ Nej ☐ 

Analysprotokoll bifogas 
 

Ja ☐ Nej ☐ 

Släpps ut till 
      

Förebyggande åtgärder vid utsläpp 
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Buller 
Förekommer bullrande moment 
 

Ja ☐ Nej ☐ 

Om ja, vilka? 
      

Under vilka tider beräknas bullret pågå 
      

 

 
 
Skyddsåtgärder 
Skydd/reningsmetod för tvättvatten 
      

Bilaga bifogas 
 

Ja ☐ Nej ☐ 

Inklädning av hela eller delar av objektet 
 

Ja ☐ Nej ☐ 

Avspärrning och övriga skyddsåtgärder 
      

Övriga upplysningar 
      

 
 
Avfall 
Typ av avfall enligt 
avfallsförordningen 

Mängd Typ av avfall enligt 
avfallsförordningen 

Mängd 

                        

                        

 
Transportör av avfall 
      

Slutgiltig mottagare 
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Underskrift 
Namn       Datum och ort       

Underskrift 

 
 
Upplysningar  
Anmälan ska undertecknas av huvudmannen/ägaren av objektet. 
 
Anmälan skall ha inkommit till Samhällsplaneringskontoret senast sex veckor innan verksamheten 
påbörjas (NFS 2000:14). 
 
Rekommendation  
Undersökning av befintlig färg (som skall tas bort) och tvättvattnets innehåll av tungmetaller bör ha 
utförts innan anmälan inlämnas och analysprotokoll bifogas.  
 
Kontakter  
Kontakta gärna den lokala miljömyndigheten i god tid för att få vägledning om vad som måste 
redovisas i anmälan. (Sen inkommen anmälan kan försena starten av arbetet).  
 
Obligatoriska bilagor 

1. Situationsplan/karta över objektet och dess omgivningar, avstånd till bostäder, vattendrag 
med mera anges.  

2. Säkerhetsdatablad för de kemikalier som avses användas. 
3. Transportdokument/transportkvitto för avfall. 
4. Verksamhetens egenkontroll. 

 
 

Dataskyddsförordningen GDPR 
 
Samhällsplaneringsnämnden behöver behandla dina personuppgifter för att kunna handlägga din 
anmälan/ansökan i enlighet med miljöbalken (1998:800). De uppgifter som behandlas är ditt namn, 
personnummer och adress. Uppgifterna bevaras enligt samhällsplaneringsnämndens 
dokumenthanteringsplan. 
 
Samhällsplaneringsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifterna och du har 
rätt att på begäran få ett registerutdrag över de behandlingar som görs i nämnden. Du har också 
möjlighet att få felaktiga uppgifter rättade. 
 
Klagomål över personuppgiftsbehandlingen kan lämnas till Datainspektionen, som är 
tillsynsmyndigheten. För samhällsplaneringsnämnden finns även ett Dataskyddsombud med 
uppdrag att bland annat ge information och kontrollera att lagstiftningen följs. 
 
Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet är 
Höglandsförbundet 
Tel: 0380-51 75 50 
E-post: dataskyddsombud@hoglandet.se  
 
Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kommunens växel, 0380-51 80 00 eller 
skicka din fråga till samhallsplaneringskontoret@nassjo.se  
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