ANMÄLAN EFTERBEHANDLING AKUTA SANERINGSÅTGÄRDER

Anmälan enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Om du tänker vidta åtgärder pga. en akut föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde.
Om det har skett ett akut utsläpp av diesel, olja eller annat ämne till miljön bör du omgående kontakta bygg- och
miljöavdelningen och diskutera behovet av akuta saneringsåtgärder. När åtgärder har skett och ni bedömer att ni
är färdiga med saneringen bör du fylla i blanketten och skicka den till oss på bygg- och miljöavdelningen.

Uppgifter om utsläppet och föroreningen
Utsläppet inträffade (datum)
Ämne/ämnen som släppts ut
Mängd som släppts ut (kg/l)
Orsak till utsläppet
Plats för utsläppet (adress)
Vilken yta har utsläppet skett på?

Vilken vattenförsörjning finns i
området?
Utsläppets utbredning
(längd/bredd)
Utsläppet har spridits till

Asfalterad yta
Betong
Grusad yta
Gräsyta
Is/snö
Sjö/vattendrag
Annan: ________________
Enskilt dricksvatten
Kommunalt dricksvatten
Samfällt dricksvatten (gemensamhetsanläggning)

Mark
Diken
Grundvatten
Dricksvattenbrunn
Sjö/vattendrag
Ledningsgrav
Dagvattenbrunn
Annat: _____________________

Första åtgärder för att begränsa spridningen
Har räddningstjänsten varit på plats?
Ja
Begränsning av föroreningens
spridning har skett med följande
åtgärder

Nej

Länsar
Absorptionsmedel
Bortgrävning av jord
Avskärande diken
Uppsamlande diken
Pumpning av förorenat vatten
Annat: _____________________________

Akuta saneringsåtgärder
Saneringsåtgärder påbörjades:
Saneringsåtgärder avslutades:
Saneringsarbetet utfördes av
entreprenör:

Besöksadress: Skogsbovägen 9-11 • Postadress: 134 81 Gustavsberg • Organisationsnummer 212000-0035
Telefon växel: 08-570 470 00 • E-post: varmdo.kommun@varmdo.se • Webbplats: varmdo.se

1

Det sanerade områdets storlek
(längd/bredd)
Sanering har skett ner till ca _____ meter under markytan
Övrig information:

Avfallshantering
Ange mängd samt mottagare.
____ ton förorenad jord har skickats till ____________________
____ kg förorenat absorptionsmedel har skickats till ____________________
____ liter förorenat vatten har skickats till ____________________
____ ton förorenat byggnadsmaterial har skickats till ____________________
____ ton asfalt har skickats till ____________________
Kontroll av utförd sanering
Innan området återställs är det viktigt att kontrollera och dokumentera att föroreningen är borta. Ange hur
saneringsresultatet har säkerställts:
Jordprover som skickats till laboratorium
Schaktvägg
Schaktbotten
Jordprover som analyserats i fält
Schaktvägg
Schaktbotten
Vattenprover som skickats till laboratorium
Grundvattenprover som skickats till laboratorium
Luktintryck
Synintryck (okulärbesiktning)
Beskriv hur kontrollen och provtagningen har gått till

Uppgift om den som har orsakat utsläppet
Företagets/personens namn:

Kontaktperson:

Org. nr/personnr.:

Telefonnummer:

Adress:

E-post:

Fakturaadress:

Fakturareferens:
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Bifoga följande till anmälan:
Karta/situationsplan som visar var utsläppet har skett, dess utbredning och hur det har spridits samt i
vilka punkter provtagning har skett.
Fotografier över utsläppet och omgivning.
Mottagningskvitton för farligt avfall
Analysrapporter från provtagning av mark/vatten

Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta.
Vid undertecknande av blanketten är du betalningsansvarig, om inte giltig fullmakt finns.
Sökandens underskrift (för företag medsänds bevis om firmatecknare)
Ort och datum:
Ort och datum:
Namnteckning:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Personnr./ Org.nr:

Personnr./ Org.nr:

För handläggning och prövning av ärendet kommer en avgift enligt gällande taxa att tas ut. Taxan
finns tillgänglig på kommunens webbplats.
Komplett anmälan/ansökan skickas till:



Varmdo.kommun@varmdo.se eller,
Värmdö kommun
Bygg- och miljöavdelningen
134 81 Gustavsberg

De uppgifter du lämnar kommer att registreras i en databas hos Värmdö kommun. Genom att du lämnar dessa
uppgifter godkänner du att dina uppgifter registreras. Uppgifterna är tillgängliga för allmänheten och kommer att
behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Fastighetsuppgifter hämtas från
Lantmäteriets fastighetsregister.
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