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Blanketter
Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada
Skickas till

Miljö- och hälsoskyddskontoret
195 85 Märsta
Anmälan enligt 10 kap miljöbalken samt 28§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälan avser avhjälpande åtgärd inom

Markområde
Byggnad
Vattenområde
Grundvatten
Anläggning (alla typer av anläggningar och verksamheter där den aktuella föroreningen uppträder)

Fastighetsbeteckning

Adress

Postnummer

Postort

Sökande/ verksamhetsutövare
Företagsnamn eller personnamn

Telefon

Organisations- eller personnummer

E-postadress

Adress

Postnummer

Postort

Kontaktperson, namn

Telefon

E-postadress

SIG7000, v3.0, 203-03-22

Fakturaadress och fakturareferens
Fakturaadress

Ev. fakturareferens

* Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan databehandlas för administration av ärendet. Ändamålet är därför att handlägga, administrera, utöva
tillsyn och i förekommande fall avgiftsdebitera ansökningar/ärenden inom nämndens ansvarsområde. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter
skriftlig begäran ställd till Personuppgiftsansvarig, Sigtuna kommun, Miljö- och hälsoskyddskontoret, 195 85 Märsta. Vill Du begära rättelse av felaktig eller
missvisande uppgift kan Du vända dig till samma adress eller ringa 08-591 260 00.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefon (MHK)

E-post

Org.nr

195 85 Märsta

Södergatan 20, Märsta

08-591 260 00 vx

08-591 266 60

miljokontoret@sigtuna.se

212000-0225
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Markägare (om annan än sökande)
Företagsnamn eller personnamn

Telefon

Organisations- eller personnummer

E-postadress

Adress

Postnummer

Postort

Kontaktperson, namn

Telefon

E-postadress

Entreprenör som ska utföra avhjälpande åtgärden
Företag

Telefon

Organisationsnummer

E-postadress

Adress

Postnummer

Postort

Kontaktperson, namn

Telefon

E-postadress

Miljökontrollant
Företag

Telefon

Organisationsnummer

E-postadress

Adress

Postnummer

Postort

Kontaktperson, namn

Telefon

Övriga intressenter( t.ex. närboende, fastighetsägare till närliggande fastigheter)

E-postadress
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Uppgifter om platsen
Beskriv nuvarande verksamhet, hur marken använts/kommer att användas, inklusive markanvändningstyp (t.ex. bostäder, industri, grönområde)

Ange tidsperioden för verksamheten ochr när föroreningen har skett och beskriv om möjligt även tidigare verksamheter på platsen

Ange typ av föroreningar och utbredning ( m2 eller km2) samt uppskattad mängd

Genomförda undersökningar. Bifoga gärna rapport.(Riktad provtagning eller historisk provtagning av tidigare verksamhet eller systematisk provtagning,
funna föroreningar, halter, uppskattade mängder)
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Tidplan och miljökontroll
Tidplan för arbeten inklusive uppföljande kontroll

Saneringsmetod

Åtgärder och försiktighetsmått som kommer att vidtas för att minimera risken för ökad spridning av föroreningar i samband med efterbehandlingen

Ange saneringsmål/åtgärdsmål:

Ange hur kontrollen sker så att sanerings-/åtgärdsmål uppfylls

Förväntas spillvatten/länsvatten uppstå?
Ja
Nej
Avfallshantering
Beräknad mängd farligt avfall, kg

Förvaringsplats för farligt avfall

Transportör av farligt avfall
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Mottagare av farligt avfall (mellanlager/slutlig mottagare)

Övriga upplysningar

Bilaga

Situationsplan över området med förväntad/känd utbredning av förorening/-ar (ska alltid bifogas)
Miljöteknisk markundersökning
Analysprotokoll
Riskbedömning
Förslag på kontrollprogram/kontrollplan
Åtgärdsutredning
Egenkontroll

Avgift

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en timavgift för handläggning av anmälan enligt den taxa som
kommunfullmäktige har fastställt.

Underskrift
Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Datum

Efter utförda arbeten ska en slutrapport skickas in till miljö- och hälsoskyddskontoret.
Om tillsynsmyndigheten bedömer att efterbehandlingsåtgärderna kan leda till betydande skada eller olägenhet,
kan myndigheten förelägga verksamhetsutövaren att söka tillstånd för saneringsverksamheten hos länsstyrelsen.
Viktig information vid efterbehandling av förorenade områden finner man i Naturvårdsverkets rapporter 5976,
5977, 5978.
Kontakta Sigtuna kommun (telefonnummer 08- 591 266 60) för närmare upplysningar.

