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Aktuell fastighet
Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Kontaktperson

Telefon/mobil

E-post

Faktureringsuppgifter (om annat än ovan)
Fakturaadress

Postnummer och ort

Person som ska hantera asbesten/eterniten (om annat än fastighetsägare)
Namn
Telefon/mobil
E-post

Byggnadens användning
Privat bostad (villa, radhus, garage)

Industrilokal eller lager

Flerbostäder, antal lägenheter:

Annat, ange vad:

Kontor
Föroreningssituationen
Vilken typ av material är asbesten/eterniten i (plattor, isolering etc)

Beräknad mängd asbest/eternit (kg eller m2)

Avhjälpandeåtgärd/sanering
Beskriv saneringsmetoden

I samband med att Du lämnar uppgifterna på blanketten medger Du att miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun behandlar dessa
personuppgifter om Dig vid behandling av Din anmälan. Enligt §§ 26 och 28 personuppgiftslagen har Du rätt att, på begäran, få information
om och rättelse av de uppgifter som behandlas.
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Tidplan för saneringen
Saneringen startar:

Planeras att avslutas:

Försiktighetsmått
Hyresgästerna informeras om saneringen
Ja

Nej

Ej aktuellt, kommentarer:

Marken intill byggnaden skyddas genom täckning samt uppsamling av avfallet görs efter
varje arbetsdag
Ja

Nej

Ej aktuellt, kommentarer:

Fönster och ventilationsöppningar är förseglade under saneringen
Ja

Nej

Ej aktuellt, kommentarer:

Balkonger och fönster är inte tillgängliga under saneringen och städas efter saneringen
Ja

Nej

Ej aktuellt, kommentarer:

Övriga försiktighetsmått och kommentarer:

Avfall
Beskriv hanteringen av de förorenade massorna (bl.a. sortering och hur Ni säkerställer att
omgivningen inte störs av t.ex. damning):

Mottagare

Transportör

Lagrum: 28 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:889)

________________________________
Ort och datum
_________________________________
Namnunderskrift (fastighetsägare)

________________________________
Namnförtydligande

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift enligt kommunfullmäktige fastställd taxa
för handläggning av ärendet.
I samband med att Du lämnar uppgifterna på blanketten medger Du att miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun behandlar dessa
personuppgifter om Dig vid behandling av Din anmälan. Enligt §§ 26 och 28 personuppgiftslagen har Du rätt att, på begäran, få information
om och rättelse av de uppgifter som behandlas.

