Skickas till:
Lidingö stad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö

Anmälan om efterbehandling av ett förorenat område
Anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).
Anmälan ska skickas in senast 6 veckor innan planerad efterbehandling

Fastigheten
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Person-/Organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon/Mobil

Fax

E-post

Markägare (om annan än fastighetsägare)

Verksamhetsutövare
Namn

Person-/Organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon/Mobil

Fax

E-post

Kontaktperson

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Postnummer och ort

Entreprenör
Firmanamn/Namn

Person-/Organisationsnummer

Gatuadress/Box

Telefon/Mobil

Fax

E-post

Kontaktperson

Lidingö stad, Miljö- och stadsbyggnadskontoret Besöksadress: Stockholmsvägen 50 Postadress: 181 82 Lidingö
Telefon : 08-731 30 00 vx E-post: miljo.stadsbyggnad@lidingo.se Webbplats: www.lidingo.se 2013-02-07

Förorening
Föroreningens läge (bifoga karta)

Föroreningens omfattning (uppskattad volym/mängd)

Typ av förorening (bifoga mätprotokoll, undersökningsrapport o dyl.)

Provtagningsmetod
Okulärt

PID

XRF

Labanalys (bifoga protokoll)

Föroreningens uppkomst, om den är känd

Lokalisering
Områdesbeskrivning: (geologiska förutsättningar, naturvärden, närliggande recipienter, avstånd till bostäder och
undervisningslokaler, vattentäkter inom området etc.)
Hur är området klasssat i gällande detaljplan?

Särskilda intressen: (t.ex. kulturminnen, Natura 2000 etc.)
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Tidigare verksamhet på platsen
Kortfattad beskrivning av tidigare verksamhet på platsen och hur du nyttjar den i dagsläget.

Genomförda undersökningar
Kortfattad beskrivning av genomförda undersökningar, bifoga gärna rapport

Beskrivning av efterbehandling/sanering
Beskrivning av efterbehandlingen. Vilka åtgärder kommer att vidtas?

Vilka skyddsåtgärder planeras under efterbehandlingstiden?
(täckning av massor, inhängning av området, hjultvätt, dammbekämpning etc.)

Tidplan för åtgärderna:

Åtgärdsmål
Planerad markanvändning (efter efterbehandling):

Sanering till Naturvårdsverkets generella riktvärden?
Ja

Om ja, till vilken nivå (Känslig markanvändning KM eller mindre
känslig markanvändning MKM)

Nej

Platsspecifika riktvärden avses att användas
Ja

Nej
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Motiv för avsteg från generella riktvärden

Hur har man räknat fram de platsspecifika riktvärdena? (bifoga rapport eller utredning)

Riskbedömning bifogas i bilaga?
Ja

Nej

Avfallshantering
Förorenade massor har klassificerats enligt avfallsförordningen 2001:1063?
Ja

Nej

Kommer någon av del av uppgrävda massor bestå av farligt avfall?
Ja

Nej

Vet ej

Ska området återfyllas med externa massor?
Ja

Om ja: Hur säkerställs att massorna inte är förorenade? (bifoga
intyg eller dylikt.

Nej

Beskriv hanteringen av förorenade massor. Ska massor återanvändas inom området?

Ska massorna lagras på platsen?
Ja

Om ja, ange hur uppgrävda massor ska lagras på platsen och
hur länge?
Nej

Utsläpp till vatten
Uppstår avloppsvatten vid saneringen?
Ja
Nej
Om ja, beskriv hur avloppsvattnet ska omhändertas (uppsamling, reningsutrustning, recipient för avloppsvatten mm)

Utsläpp till luft
Orsakar verksamheten utsläpp till luft?
Ja

Nej

Om ja, beskriv utsläppen, föroreningsinnehåll och utsläppspunkter

Orsakar verksamhet utsläpp till luft som kan medföra hälsorisker?
Ja

Nej
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Buller och transporter
Orsakar verksamheten buller?
Ja

Nej

Om ja, beskriv bullerkällorna

Under vilken tidsperiod kommer bullret att pågå (omfattning, antal dagar och tid på dygnet)?

Följande bilagor har bifogats
Situationsplan ska bifogas över området (Lämplig skala brukar vara 1:500)
Ja

Nej

Miljöteknisk markundersökning
Ja

Nej

Riskbedömning
Ja

Nej

Förslag på kontrollprogram
Ja

Nej

Rapport eller utredning kring framtagande av platsspecifika riktvärden
Ja

Nej

Övriga bilagor:

Underskrift av sökanden
………………………………………..

……………………………………….….

………………………………………..…

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Avgift för handläggningen uttas enligt Lidingö stads taxor och avgifter. Se www.lidingo.se.
Ovanstående uppgifter kommer att behandlas i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen.
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