Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av en föroreningsskada

Vi tar ut en avgift enligt en bestämd taxa för att handlägga din anmälan.
Fastigheten
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Fastighetsägare

Organisations-/Personnummer

Telefon

E-post

Markägare om annan än fastighetsägaren

Verksamhetsutövare (anmälare)
Namn

Organisations-/Personnummer

Utdelningsadress

Faktureringsadress

Eventuell referenskod

Telefon

E-post

Kontaktperson

Förorening

Typ av förorening, resultat från markundersökningar och riskbedömningar med uppgifter om föroreningsnivåer/-mängder,
grundvattenförhållanden, spridningsrisker och jordvolymer som bedöms vara föremål för sanering.

Föroreningens uppkomst om den är känd

Postadress: Karlstads kommun, Miljöförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Gustaf Lovéns gata 30
Tel: 054-540 00 00 Epost: miljoforvaltningen@karlstad.se
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Entreprenör

Namn (genomförare av saneringsentrepenad)
Kontaktperson
Telefon

E-post

Övriga intressenter (t ex närboende)
Namn

Ange vilka bilagor som medföljer anmälan

Bilaga 1: Situationsplan över det förorenade området
Bilaga 2: Rapport över miljöteknisk markundersökning och/eller mätprotokoll
Bilaga 3:
Bilaga 4:

Områdesbeskrivning

Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder och annan störningskänslig verksamhet samt närmaste recipient (t ex. sjö,
bäck eller annat ytvatten). Beskriv området avseende nuvarande markanvändning och bebyggelse samt planerade åtgärder,
topografi, närheten till vattentäkter, ytvatten och andra skyddsobjekt, förekomst av ledningar i mark, såsom spill-, dagvatten,
fjärrvärme

Beskriv föreslagen saneringsmetod/åtgärd. Ange saneringsmål (riktvärden).
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Beskriv kontrollen för att förhindra spridning till omgivningen (bifoga
eventuell kontrollplan). Ange vem som utför kontrollen.

Beskriv kontrollen över att området är rent efter sanering. Ange vem som
utför kontrollen.

Hantering av förorenade jordmassor. Ange transportör och mottagare,
samt behandlingsmetod.
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Slutrapport

När arbetet anses vara avslutat ska en slutrapport lämnas till miljöförvaltningen.
Slutrapporten ska innehålla:
• Administrativa uppgifter
• Vilken del av fastigheten som har sanerats, bifoga karta eller ritning.
• En redovisning av analysresultat från slutkontrollen.
• Mängden massor som har transporterats bort från fastigheten.
Transportdokument ska bifogas från behörig transportör samt mottagaren för
slutligt omhändertagande.
• En uppskattning om mängden föroreningar som finns kvar.
• Miljöförvaltningen avslutar ärendet med att lämna en slutlig bedömning av
hur efterbehandlingen genomförts.
Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Skicka din anmälan i två exemplar till: Miljöförvaltningen, 651 84 Karlstad eller
miljoforvaltningen@karlstad.se
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din anmälan till
Karlstads kommun om avhjälpandeåtgärder med anledning av en föroreningsskada.
Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den
lagliga grunden myndighetsutövning.
Det är miljönämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar
dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur
du kontaktar oss finns på vår webbplats karlstad.se/personuppgifter

