
Bornholms Regionskommune   
Center for Natur, Miljø og Fritid  
Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge  

E-mail: nmf@brk.dk

Retningslinjer for facadebehandling i Bornholms Regionskommune 

Dato: 

Anmeldelse af facadebehandling  
Hermed anmeldes den midlertidige aktivitet: facadebehandling jf. bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 
om miljøregulering af visse aktiviteter, § 2 litra 3, på følgende ejendom:  

Adresse: 

Postnr. By: 

Matrikel nr. Ejerlav: 

Facadebehandlingen omfatter følgende:   

Arbejdet på påbegyndes den: 

Forventes afsluttet senest den: 

Arbejdet vil foregå i tidsrummet: 

Følgende foranstaltninger vil blive foretaget for at sikre, at arbejdet ikke generer naboerne unødigt: 

• Anmeldelsen skal være modtaget hos kommunalbestyrelsen senest 14 dage, før aktiviteten på
stedet agtes påbegyndt. (Jf. bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse
aktiviteter, § 3).

• Jeg giver de nærmeste naboer besked senest to dage inden arbejdets påbegyndelse.
• Der vil blive tilsat vand under sandblæsning.
• Der vil blive opsat fintmasket net til begrænsning af støvgener.
• Ved arbejdstids ophør vil nettet blive spulet fri for støv og al brugt sand vil blive fjernet.
• Nyt og brugt sand vil blive afskærmet, så vinden ikke kan føre det med sig.
• Jeg vil sørge for, at arbejdet ikke generer omgivelserne unødigt.

mailto:nmf@brk.dk


Ved arbejdstids ophør vil nettet blive spulet fri for støv og al brugt sand vil blive fjernet.  

Nyt og brugt sand vil blive afskærmet, så vinden ikke kan føre det med sig.  Jeg vil sørge for, at arbejdet ikke 
generer omgivelserne unødigt.  

Undertegnede er desuden bekendt med vilkår gældende for sandblæsning i Bornholms Regionskommune. 

 Venlig hilsen 

  Jf. §3 Anmeldelsen skal redegøre for driftsperiodens længde og de foranstaltninger, som den ansvarlige har 
foretaget eller agter at foretage for at forebygge eller afhjælpe forurening eller gener for omgivelserne, 
herunder driftstidens fordeling på dag-, aften- og nattetimer 

Firma Dato
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