Greve Kommune

Anmeldelsesskema for midlertidige aktiviteter
(SANDBLÆSNING ELLER OVERFLADEBEHANDLING
AF HUSFLADER OG TAGFLADER)
Skemaet sendes til:
teknik@greve.dk
eller
Greve Kommune
Teknik & Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve

Arbejdsstedet
Navn:

Telefonnummer:

Adresse:

Kontaktperson:

Udførende entreprenør
Firmanavn:

Telefonnummer:

Adresse:

Kontaktperson:

Aktivitetsperiode
Forventet start:

Forventet slut:

Arbejdstiden:

Anvendt udstyr
Anvendt udstyr:

Godkendt af arbejdstilsynet

ja ❏

nej ❏
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Anvendte processer
Sandblæsning
fristråle ❏
Blæsemiddel:

våd
❏
kvarts ❏

tør
❏
andet ❏

vakuum ❏

Vådrensning/spuling
Højtryk o.200 bar:

uden sand ❏

med sand ❏

andet ❏

Lavtryk u. 200 bar:

uden sand ❏

med sand ❏

andet ❏

Mekanisk afrensning
hamring ❏

børstning ❏

skivesliber ❏

andet ❏

Kemisk afrensning
med basisk ❏

med syre ❏

Malingpåførsel
pensel/rulle ❏

andet:

Supplerende oplysninger :
(forklaringer til “andet”)

Foranstaltninger
Inddækning
helt inddækket ❏
telt
❏
net
❏

delvis inddækket ❏
presenning ❏
andet:

afskærmning ❏
plastfolie ❏

Information af naboer
skriftlig mindst to dage før ❏
andet:

Spildevand
ja ❏
rensning:
bortskaffelse:

nej ❏

mundlig mindst to dage før ❏
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Affald
Affaldets art

Mængde

opbevaring

Støvende ❏

ikke støvende ❏

Bortskaffelse:

Asbestholdigt affald
Art:
Emballage:
Supplerende oplysninger:

Ansvarlig
Information af naboer
Inddækning
Støjdæmpning
Opsamling af affald
Bortskaffelse af affald

Anmelder
Navn

Telefonnummer

Adresse

Underskrift og dato
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SANDBLÆSNING ELLER OVERFLADEBEHANDLING
AF HUSFLADER OG TAGFLADER
Ifølge miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 skal en række midlertidige aktiviteter
anmeldes til kommunen senest 14 dage før de påbegyndes.
En af de aktiviteter der skal anmeldes er støv- og støjfrembringende bygningsfacadebehandling eller
lignende udendørs aktiviteter.
Anmeldelsen skal gøre rede for driftsperiodens længde og de foranstaltninger, som den ansvarlige har
foretaget eller agter at foretage til forebyggelse eller afhjælpning af forurening eller gener for omgivelserne, herunder drifttidernes fordeling på dag- aften- og nattetimer.
Dette skema angiver de oplysninger, kommunen har brug for.
Kommunen har på baggrund af anmeldelsen mulighed for på forhånd at stille krav til arbejdets udførelse.
ARBEJDE MED OG BORTSKAFFELSE AF ASBESTHOLDEGE MATERIALER
I Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1502 af 21. december 2004 er fastsat en række regler, der skal
overholdes, når man arbejder med asbestholdige materialer. Asbestholdigt affald skal anmeldes til
Arbejdstilsynet og kommunen. Kommunen skal anvise, hvorledes asbestaffaldet skal bortskaffes.
På www.greve.dk findes kommunens skema til anmeldelse og anvisning af det asbestholdige affald.
Kommunen vil på baggrund af de givne oplysninger anvise, hvorledes asbestaffaldet skal opbevares,
emballeres og bortskaffes.
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Greve Kommunes miljøgruppe på tlf. 43 97 94 48
Oplysninger om de arbejdsmiljømæssige forhold, der skal iagttages, specielt ved arbejdet med asbest,
kan fås ved henvendelse til Arbejdstilsynet, tlf. 7012 12 88.

Det underskrevne skema skannes i pdf- eller tif-format og vedhæftes mail til Greve Kommune på adressen
teknik@greve.dk eller kan eventuelt sendes med post.

