ANMÄLAN OM
EFTERBEHANDLING AV
FÖRORENAT OMRÅDE (§ 28)

Fastighet

Sökanden

Fastighetsbeteckning:

Sökandens namn: *)

Personnummer/Organisationsnummer:

Fastighetens adress:

Sökandens adress:

Tel:

Postadress:

Postadress:

Tel mobil:

Fakturamottagare (om annan än sökanden):

Personnummer/Organisationsnummer:

Fakturaadress:
E-post:
Fastighetsägare (om annan än sökanden):
Entreprenör (genomförare av sanering):

Kontaktperson hos entreprenör:

Tel:

E-post:

Miljökontrollant:

Kontaktperson hos miljökontrollant:

Tel:

E-post:

Kontaktperson/-er sökande
*) Då ombud anlitas ska fullmakt bifogas ansökan.

Förorening
Typ av förorening (skicka med mätprotokoll, undersökningsrapporter och dylikt):

Föroreningens uppkomst om den är känd:
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Lokalisering
Avstånd till närmaste permanentboende

Avstånd till fritidsbebyggelse

Avstånd till närmaste sjö eller vattendrag

Avstånd till närmaste vattentäkt

Geologiska förutsättningar på platsen (jordarter, fyllnadsmassor och så vidare):

Ligger platsen inom strandskyddat område?

Ja

Nej

Ligger platsen inom vattenskyddsområde?

Ja

Nej

Ligger platsen inom Natura-2000 område?

Ja

Nej

Ligger platsen inom ett område med skyddad natur?

Ja

Nej

Ligger platsen inom ett kulturmiljöområde?

Ja

Nej

Planerade efterbehandlingsåtgärder
Air sparging

Jordtvätt

Biologisk behandling

Kemisk oxidation

Flerfasextraktion

Kemisk reduktion

Fytosanering

Porgasextraktion

Grundvattenpumpning och behandling

Stabilisering/solidifiering

Inneslutning/barriärteknik

Termisk behandling

Schaktsanering

Annan: ___________________________

Beskrivning av åtgärden/-erna:

Planerad markanvändning efter åtgärd:

Kommer föroreningar över mätbara åtgärdsmål lämnas
kvar?
Ja

Om ja, vilka?

Nej

Tidsplan för åtgärderna (ÅÅMM–ÅÅMM)

Hur dokumenteras kvarlämnade föroreningar för framtiden?
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Åtgärdsmål
Skyddsobjekt i området
Människor som vistas heltid inom området

Markmiljö

Människor som vistas deltid inom området

Grundvatten

Ytvatten

Annat: ____________________________

Mätbara åtgärdsmål
Naturvårdsverkets generella riktvärden för Känslig markanvändning (KM)
Naturvårdsverkets generella riktvärden för Mindre känslig markanvändning (MKM)
Platsspecifika riktvärden (PSRV)
Andra jämförvärden: ________________________________________________________________
Motivera val av mätbara åtgärdsmål:

Masshantering
Beskriv hur massor kommer hanteras och/eller lagras inom området:

Transportör:

Mottagare:

Beskriv hur kontroll av massorna kommer ske (föroreningsgrad, provtagning per vilken volym):

Beskriv hur verksamheten arbetar med att så långt möjligt återanvända massor med föroreningshalter under
åtgärdsmålet på plats, istället för att hantera dem som överskottsmassor:
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Utsläpp till vatten
Eventuellt länshållningsvatten leds till:
Enskild anläggning, beskriv anläggning: ___________________________
Kommunalt ledningsnät för dagvatten
Infiltration
Annan: ______________________________
Ange vilka föroreningar länshållningsvattnet kan innehålla:

Hur kommer rening och kontroll av länshållningsvattnet ske?

Kontroll och skyddsåtgärder
Beskriv kontroll för att förhindra spridning av föroreningar till omgivningen:

Beskriv hur man motverkar eventuella störningar som arbetet kan medföra (ex. buller, damning):

Beskriv kontroll att mätbara åtgärdsmål för området uppnåtts i och med utförd sanering, samt material för
återfyllnad:

Övriga upplysningar (eller bifoga ett separat dokument)

Bifoga följande till anmälan:
Karta/situationsplan över fastigheten
Mätprotokoll, miljöteknisk markundersökning och dylikt
Förslag på kontrollprogram

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

4

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:

Personnummer/Organisationsnummer:

Personnummer/Organisationsnummer:

För prövning och handläggning av ansökan/anmälan kommer en avgift enligt gällande taxa att tas ut. Taxan finns
tillgänglig på kommunens hemsida, varmdo.se.
Komplett ansökan skickas till:
varmdo.kommun@varmdo.se eller,
Värmdö kommun
Bygg- och miljöavdelningen
134 81 Gustavsberg

Information
Anmälan ska inlämnas till bygg- och miljöavdelningen senast sex veckor innan åtgärd.
Övrigt
Om åtgärden kräver kontrollplan (handlingsplan/kontrollprogram) kan den till exempel innehålla:
•
•
•
•

Skyddsåtgärder för att förhindra spridning av föroreningarna
Kontroll av att jord som lämnas kvar är ren (provtagning schaktbotten, schaktvägg, antal delprov)
Kontroll av att den jord som transporteras bort går till rätt deponi
Provtagning av länshållningsvatten

Behandling av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar när du skickar in uppgifter registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Dina
uppgifter kommer att bevaras och arkiveras. Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning (artikel 6, 1.e i GDPR).
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att
begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Du har också rätt att få felaktiga
uppgifter rättade. Läs gärna mer på varmdo.se/personuppgifter om hur kommunen behandlar personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är
bygg-, miljö-, och hälsoskyddsnämnden. Har du frågor eller synpunkter på hur personuppgifter hanteras kontakta vårt dataskyddsombud:
dataskyddsombud@varmdo.se. Vid klagomål kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se.
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