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Anmälan om efterbehandling av förorenat område enligt 28 §
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)
Anmälan ska lämnas till miljökontoret senast sex veckor innan den planerade efterbehandlingen om det inte är
till följd av ett akut spill. Vid akuta spill ska miljökontoret genast kontaktas via telefon och sanering startas
omgående. Anmälan lämnas då in i efterhand.

Sökanden
Namn

Telefon

Adress

Postadress

Person-/organisationsnummer sökande

E-post

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Fastighetens adress

Postadress

E-post
Har fastighetsägare godkänt arbeten på fastigheten?
 ja

 nej

Ansvarig för miljökontroll
Namn

Telefon

Adress

Postadress

E-post

Entreprenör
Namn på företag
Namn på ansvarig genomförare av åtgärd

Tel:

Adress

Epost
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Beskriv den närmaste omgivningen
Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder och annan störningskänslig verksamhet samt närmaste
recipient (t ex sjö, bäck eller annat ytvatten)

Ligger platsen på ett område som kräver särskild hänsyn?
 Ja

 Nej

Om ja kryssa i de som stämmer:










Natura 2000-område
Skyddszon för ytvattentäkt , inre skyddszon
Skyddszon för ytvattentäkt , yttre skyddszon
Skyddszon för grundvattentäkt , inre skyddszon
Skyddszon för grundvattentäkt , yttre skyddszon
Naturreservat
Risk för ras
Risk för skred
Risk för översvämmning

Övrigt:
 _________________
 _________________
Nuvarande markanvändning på platsen:

Beskriv åtgärd
Beskriv vald åtgärd (t ex schaktning)

Risk för störningar under arbetet

Tidsperiod när arbetet skall ske (om det inte är bestämt kan detta redovisas senare)

Transportsätt (för transport av schaktmassor)
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Beskriv miljökontrollen av schaktbotten och schaktväggar
Vilka åtgärdsmål ska användas för området (generellt riktvärden, platsspecifika riktvärden lukt och synintryck
etc.)

Hur görs kontrollen för att avgöra att området är färdigsanerat? (Ex. PID-mätning tills halten är mindre än
XXX, kontroll prover som skickas till laboratorium för att bekräfta att åtgärdsmål uppnåtts etc)

Beskriv var kontrollprover tas (bifoga ritning om det förenklar)

Kontroll och hantering av uppgrävda schaktmassor
Ska schaktmassor mellanlagras?
 Ja

 Nej

Om massor mer än 10 ton massor ska mellanlagras på annan plats än vid arbetsområdet behöver en anmälan om mellanlagring (C 90.40) göras.

Var ska uppgrävda massor skickas?

Beskriv vilka massor som planerar att användas för återfyllnad.

Om uppgrävda massor från platsen ska användas beskriv kriterier för att de bedöms lämpliga ur miljösynpunkt
för återfyllnad (halter under värde XXX etc).

Om uppgrävda schaktmassor från annat område används behöver en anmälan om användning av avfall lämnas in (C 90.140)
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Beskriv kontrollen för att minska risk för spridning under arbetet

………………………………………………………………………
Underskrift
Datum

…………………………………………………

………………………………………………………………………
Namnförtydligande

Ansökan skickas till: Miljökontoret, Box 205, 178 23 EKERÖ
Eller till miljokontoret@ekero.se
För mer information kontakta Ekerö Direkt på telefon 08 – 124 571 00
För handläggning av ansökan debiteras avgift enligt särskild taxa fastställd av kommunfullmäktige.

INFORMATION ENLIGT GDPR (EU 2016/679)
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom personnummer,
organisationsnummer, namn, adress och fastighetsbeteckning i vårt ärendehanteringssystem. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din
ansökan på ett rättssäkert sätt och för att identifiera att det är du som är den
sökande.
Vi har fått dina uppgifter från den ansökan som du lämnat in till oss. Uppgifterna
krävs då myndighetsbeslutet ska delges till rätt person samt att ev avgifter enligt
gällande taxa ska faktureras dig som sökande. Saknas personuppgifter kan vi inte
handlägga ditt ärende, delge beslut eller ta ut fastställda avgifter. Vi tillämpar
gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga
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grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter
kommer att sparas.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med myndigheter inom
kommunen och utanför kommunen där det krävs ett beslut eller yttrande för att få all
information i ärendet för slutligt beslut. Vi kan även komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Miljönämnden. 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. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på
miljonamnden@ekero.se.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@ekero.se. Om du har klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter har du också rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Personuppgifter är ofta allmänna handlingar
Som myndighet omfattas Ekerö kommun av offentlighetsprincipen. Det innebär att
alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna
handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock
uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.
__________
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