2012-03-05
SID 1/2

Anmälan om
sanering av
föroreningsskada

SKICKA TILL
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
MILJÖENHETEN
186 86 VALLENTUNA

Enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
Avhjälpandeansvarig
FÖRETAGSNAMN/NAMN

PERSON/ORG NR

POSTADRESS

POSTNUMMER

TELEFO N DAGTID

E-POSTADRESS

ORT

KONTAKTPERSO N (AVHJÄ LPANDEANSVARIG)

Lokalisering av förorening och åtgärd för avhjälpande
ADRESS (OM ANNAN ÄN POSTADRESSEN)

FASTIGHETSBETECKNING

KOORDINATER SWER EF 99 - 1800

FASTIGHETSÄGARE/ KONTAKTPERSON

POSTADRESS

POSTNUMMER

NAMN PÅ VERKSAMHET SOM BE DRIVS

KONTAKTPERSO N/ANSVAR IG

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
186 86 VALLENTUNA
TFN 08-587 850 00
SBF@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

ORT

2011-03-11
SID 2/2

Till anmälan bör följande uppgifter bifogas:
Typ och orsak till föroreningen samt typ av skada föroreningen orsakat,
utbredning och spridning (beskrivet i text och markerat på situationsplan).
Beskrivning av platsen där åtgärden ska göras. Ange nuvarande och framtida
markanvändning och markera på karta närmaste bostäder, eventuella
dagvattenbrunnar, vattentäkter, ytvatten eller annat som kan påverkas.
Beskrivning av platsens tidigare användning och verksamheter som funnits där.
Beskrivning av efterbehandlingsmetod (teknisk beskrivning, omhändertagande
av förorenade massor och farligt avfall, var och hur slutbehandling ska ske).
Beskrivning av åtgärdens omfattning (åtgärder, beräknad mängd och typ av
avfall/farligt avfall), och arbetets genomförande med delaktiga parter (konsulter
mm.), godkänd transportör, slutlig mottagare.
Beskrivning av miljöstörningar som kan uppkomma på grund av
efterbehandlingen (utsläpp till mark, vatten, luft och buller m.m.) samt åtgärder
som kommer att vidtas för att förebygga eller motverka dessa.
Mål för saneringen och hur föroreningshalten fortlöpande och slutligen kommer
att kontrolleras.
Kortfattad redovisning av planerad egenkontroll enligt förordningen (1998:901)
om verksamhetsutövares egenkontroll samt Naturvårdsverkets allmänna råd
(NFS 2001:2).
Tidpunkt för planerad åtgärd.
De till anmälan bifogade ritningarna bör vara skalenliga och fackmannamässigt
utförda samt nedvikta till A4-format för att underlätta hantering och arkivering.

Ort, datum

Underskrift

Namnförtydligande

Information om Personuppgiftslagen (SFS nr 1998:204)
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Vallentuna kommuns blanketter innebär det att dina
uppgifter kommer att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/ anmälan. Uppgifterna behandlas enligt de regler som finns i personuppgiftslagen eller med stöd av
annan lagstiftning som rör personuppgifter. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att
lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt
undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och
hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi
behandlar om dig.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
186 86 VALLENTUNA
TFN 08-587 850 00
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