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Miljöförvaltningen

Anmälan om blästring av båtskrov

Fyll i hela blanketten och skicka den till boxadressen eller via e-post till:
Funktion.Batklubb.miljoforvaltningen@stockholm.se
Anmälan om att blästring av båtskrov planeras att utföras inom båtklubbens/varvsföreningens område skall ha
inkommit till miljöförvaltningen senast tre veckor innan blästringsarbetet påbörjas.
Information om båtklubben/varvsföreningen
Båtklubbens namn

Belägenhetsadress

Utdelningsadress

Postadress

Fakturaadress (om annan än utdelningsadress)

Postadress

Kontaktperson

E-post

Mobiltelefon

Båtklubbens organisationsnummer

Anmälan avser
Antal båtar som ska blästras

När kommer blästringen att ske?*

Var kommer blästringen att utföras?

*Ange så exakta datum som möjligt för när blästringsarbetet kommer att utföras. I samband med blästring kan miljöförvaltningen komma att utföra tillsyn. Ni bör
därför meddela miljöförvaltningen om datum ändras.

Information om utförandet
Typ av blästring (kolsyra/våt sand/torr sand)

MF4056, v1.0, 2020-03-05

Rutin för täckning av mark och skrov

Miljöförvaltningen

Information om behandling av personuppgifter

Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Växel 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
start.stockholm/miljoforvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att
kunna handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och kommunicera handlingar med
dig.
Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på
start.stockholm/dataskydd-miljoforvaltningen. Där beskriver vi dina rättigheter och hur
vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.
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Hantering av blästersand och annat farligt avfall
Rutin för hantering av blästersand och annat farligt avfall under och efter blästringen

Hur kommer farligt avfall och blästersand att omhändertas och forslas bort?

Beskriv så utförligt som möjligt vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas vid ev. läckage/olycka

Rutin för användning av personlig skyddsutrustning

Om blästringsfirma är anlitad, bifoga kopia på avtalet och fyll i namnet nedan
Namn

Information om anmälan
Som en del i miljöförvaltningens arbete med att verka för utfasning av biocidfärger och att uppnå målet om att alla båtar som
är målade med biocidfärger ska saneras, behöver förvaltningen även säkerställa att saneringsarbetet utförs på ett
miljömässigt säkert sätt. Därför behöver ni skicka in anmälan om att blästring av båtskrov planeras att utföras inom
båtklubbens/varvsföreningens område.

