Anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar speciellt störande buller eller
skakningar
Miljöskyddslagen 118 §
Anmälningspliktig

Namn
Adress
Telefon

E-postadress

Kontaktperson

Plats
Verksamhet
Verksamhetstid
Bullerutsläpp

sprängning ☐

krossning ☐

pålning ☐

konsert ☐

annat:

Dagar och klockslag för verksamheten
Arbetsskeden, verksamheter och apparater som förorsakar buller

Känd eller uppskattad spridning av bullret. En uppskattning av den inverkan bullret har på

Spridning av buller bullernivån i området.

Bullerbekämpning
och uppföljning

Tilläggsuppgifter

Planerade skyddsåtgärder. Redogörelse för hur uppföljningen arrangeras.

Vilka bedömningsmetoder grundar sig uppgifterna på?

Annat:

Underskrift

Ort och tid

Underskrift

Anmälan lämnas in senast 30 dagar före verksamheten eller åtgärden som förorsakar buller inleds
eller vidtas till: Pargas stad, Miljövårdsbyrån, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller byggmiljonamnden@pargas.fi

Tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar –
anmälningsskyldigheten enligt miljöskyddslagen
Anmälan görs på basen av miljöskyddslagen. Den görs om åtgärd eller händelse som
förorsakar tillfälligt buller och skakningar, t.ex. byggande, konserter, motorsportevenemang
och jordtransport om det finns orsak att anta att bullret eller skakningarna är speciellt
störande. Med en anmälan kan flera händelser anmälas på samma gång, t.ex. konserter.
Anmälan bör göras i god tid före verksamheten eller åtgärden som förorsakar buller inleds
eller vidtas, likväl senast 30 dygn före förorsakande av speciellt störande buller och
skakningar.
Anmälan behöver inte göras för verksamhet som förutsätter miljötillstånd eller om
verksamhet i anslutning till privata hushåll. Anmälan behöver inte göras om verksamheter
som försvarsmakten bedriver.
Anmälan görs till behörig myndighet (Miljöskyddsl 118 §), i normala fall till kommunens
miljövårdsmyndighet.
En karta över spridningen av bullret och skakningarna bör alltid bifogas samt uppgifter om
hur grannarna kommer att informeras om den planerade händelsen.
För behandlingen av anmälan uppbärs avgift.
Kontakta kommunens miljövårdsbyrå i god tid före verksamheten eller åtgärden inleds eller
vidtas.
Om bullerskyddet i samband med normalt byggande och andra mindre händelser och
arrangemang stadgas om i stadens miljöskyddsföreskrifter, kap 5.

