MILJÖKONTORET

Anmälan efterbehandling/sanering av förorenad mark/fastighet
Anmälan enligt miljöbalken om efterbehandling enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Läs informationen på sista sidan innan du fyller i blanketten
Personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Information om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Fastighetsägare

Organisations-/personnummer

Telefon

Markägare (om annan än fastighetsägaren)

Verksamhetsutövare
Namn

Organisations-/personnummer

Adress

Postnummer

Postort

Kontaktperson namn

Kontaktperson telefon

Kontaktperson e-postadress

Entreprenör (om arbetet utförs av entreprenör)
Entreprenör namn

Kontaktperson namn

Kontaktperson telefon

Kontaktperson e-postadress

Förorening
Typ av förorening

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Föroreningens uppkomst om den är känd

Besöksadress:
Dragonvägen 86
Väsby Centrum

Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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Beskrivining
Beskriv den närmaste omgivningen (Ange avstånd och riktning till Beskriv saneringsmetod och åtgärdsmål
närmaste bostäder och annan störningskänslig verksamhet samt
närmaste recipient (t ex sjö, bäck eller annat ytvatten) där det är
relevant.)

Beskriv miljökontroll på plats och spridningskontroll

Beskriv masshanteringen (hantering på plats, transport,
mottagare)

Beskriv kontroll efter genomförd sanering

Bilagor
Situationsplan över förorenat område
Bifogas

Rapport över miljöteknisk markundersökning och/eller
mätprotokoll
Bifogas

Övriga bilaga:
Bifogas

Övrig bilaga:
Bifogas

Underskrift *
Ort och datum

Underskrift
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Information
Denna blankett för anmälan till miljökontoret kan användas inför uppgrävning av förorenade massor där sanering sker enligt Naturvårdsverkets
riktvärden. Om förorenade massor avses lämnas kvar eller om platsspecifika riktvärden ska åberopas måste du även bifoga en utredning med
riskbedömning till anmälan. Anmälan ska inlämnas till miljökontoret senast sex veckor innan åtgärd om inte kortare tid medgivits. Vid läckage eller
utsläpp ska åtgärd vidtas snarast möjligt för att förhindra spridning. Miljökontoret ska dock kontaktas omedelbart. Ring eller skicka informationen
via e-post till miljökontoret. En skriftlig anmälan ska därefter skickas in så snart som möjligt. Anmälan om efterbehandling av eldningsolja ska
inlämnas av oljeleverantören om utsläpp skett i samband med påfyllnad av cistern cisternägaren vid läckage från cisternen eller tillhörande
ledningar.
Övrigt
Om åtgärden kräver kontrollplan (handlingsplan/kontrollprogram) kan den t.ex. 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
• Skyddsåtgärder för att minimera störning till omgivande bostäder
Om bullrande arbeten planeras under natt, kl. 22.00 - 07.00, krävs dessutom tillstånd av polisen. Bullerriktvärden finns på Naturvårdsverkets
hemsida www.naturvardsverket.se
Slutrapport
Slutrapport ska insändas snarast efter genomförd efterbehandling och ska innehålla:
• Administrativa uppgifter
• Uppgift om vilken del av fastigheten som behandlats
• Redovisning av kontroll av att området är rent eller sanerat till godkänd nivå
• Eventuellt kvarvarande föroreningar
• Masshantering, mängder, transportörer samt mottagare
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