ANSØGNING OM TILLADELSE TIL
BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE PÅ KORTLAGT AREAL
•

Skemaet kan anvendes ved ansøgning om tilladelse efter § 8, jf. lov om forurenet jord til at ændre arealanvendelsen til
følsom anvendelse og/eller bygge- og anlægsarbejde inden for et af Regionens indsatsområder på et kortlagt areal.

•

Regionens indsatsområder omhandler områder med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsområde til alment
vandforsyning eller overfladevand.

•

Det udfyldte skema mailes sammen med bilagsmateriale til Jordgruppen i Teknik og Miljø.

Ansøger (Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mail og evt. kontaktperson)

Grundejer (Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mail og evt. kontaktperson)

Bygherre (Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mail og evt. kontaktperson)

Hvor skal projektet udføres?
Adresse

Postnummer og by

Matrikelnummer

Ejerlav

Ejendommens nuværende anvendelse, fx bolig, institution, legeplads, erhverv o.s.v.
Forureningsstatus (sæt kryds)

Kortlagt som forurenet (V2)

Kortlagt som muligt forurenet (V1)
Oplysninger om det planlagte projekt
Ejendommens kommende anvendelse
Formål (sæt et eller flere kryds)

Arealanvendelsen ændres til følsom anvendelse i eksisterende bygninger
Arealanvendelsen ændres til følsom anvendelse i bygninger, som nyopføres
Byggeri / anlægsarbejde
Nedrivning af bygninger med fjernelse af terrændæk (gulve) og fundamenter
Ønskes ejendommen udtaget af kortlægningen
Delvis fjernelse af en konstateret forurening
Andet
Er der udført miljø- eller geotekniske undersøgelser på grunden

Nej

Ja (vedlæg en kopi)
Hvem udfører det miljøtekniske tilsyn?
Tidsplan (vedlægges)
Forventet projektstart
JORDGRUPPEN
TEKNIK OG MILJØ
GRØNDALSVEJ 1C
8260 VIBY J

Forventet afslutning

TLF.
E-MAIL

8940 4522
jord@mtm.aarhus.dk

Opdateret 13.09.2018

Det skal ansøgningen indeholde
Bygge-/anlægsprojekter og forureningsforhold varierer i kompleksitet fra grund til grund. Det er derfor vanskeligt at give en
komplet vejledning til, hvad din §8-ansøgning skal indeholde. Ansøgningen skal som minimum indeholde:

•

Ejendommens adresse og matr.nr. og oplysninger om ejerforhold, samt angivelse af ejendommens beliggenhed på
oversigtskort.

•

Oplysninger om sagens parter.

•

Oplysninger om ejendommens beliggenhed i forhold til offentlige indsatsområder (bolig, børneinstitution, offentlig
legeplads, område med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsopland til alment vandforsyningsanlæg,
indsatsområde over for overfladevand eller internationalt naturbeskyttelsesområde).

•

Historisk gennemgang af muligt forurenende aktiviteter på ejendommen (forureningskilder).

•

Formålet med projektet herunder relevante projektbeskrivelser for det kommende bygge- og/eller anlægsarbejder,
herunder situationsplaner i passende målestok der viser ejendommens fremtidige indretning og anvendelse.

•

Kortfattet beskrivelse af udførte undersøgelser af jord, grundvand eller poreluft, herunder også tidligere udførte
undersøgelser og resultaterne af dem. Vedlæg undersøgelsesrapporter som bilag.

•

Målfaste situationsplaner i passende målestoksforhold med tydelig angivelse af mulige forureningskilder,
prøvetagningspunkter og boringsplaceringer fra alle gennemførte undersøgelser.

•

Målfaste temaplaner i passende målestoksforhold med præsentation af analyseresultater og forureningsudbredelser set i
forhold til ejendommes fremtidige indretning og anvendelse.

•

Relevante risikovurderinger i forhold til kontaktrisiko, afdampning (indeklima), grundvand og i særlige tilfælde
internationale naturbeskyttelsesområder.

•

Forslag til afværgeforanstaltninger overfor konstaterede sundhedsmæssige risici eller risici for miljøet i øvrigt.

Der henvises generelt til vores hjemmeside om byggeri- og anlægsarbejder på forurenede grunde: https://
aarhus.dk/virksomhed/miljoe/jord/byggeri-og-anlaegsarbejder/
Ansøgningen bedes fremsendt til Virksomheder og Jord i Teknik og Miljø, e-mail: jord@mtm.aarhus.dk

Registrering og videregivelse af oplysninger
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og kan videregive oplysninger til andre offentlige og private virksomheder
m.fl. der har lovmæssigt krav på det oplyste eller samarbejder med kommunen. De har efter Persondataloven ret til at vide,
hvilke oplysninger, kommunen behandler om Dem. De kan kræve forkerte oplysninger rettet.

Når du indsender ansøgningen, skal vi jf. databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores
behandling af data og oplyse dig om dine rettigheder ifm. ansøgningen. Vi behandler personoplysningerne om dig i
kategorien ”identifikationsoplysninger”, så som navn, adresse og email-oplysninger og derudover naturligvis dine
ansøgningsoplysninger. Det gør vi for at kunne give dig det bedst mulige sagsbehandlingsforløb.
Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=188394
Når du indsender ansøgningen, giver du samtykke til, at Aarhus Kommune kan behandle sagen og i den forbindelse
gøre brug af de identifikationsoplysninger, du anfører.
Det samtykke, du har givet til behandlingen, kan til en hver tid trækkes tilbage, og du kan annullere din ansøgning, dog
uden at ændre på lovligheden af den behandling, der allerede måtte være foretaget.
Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, som kan kontaktes på 89 40 22 13. Har du spørgsmål ifm.
Aarhus Kommunes behandling af dine oplysninger, kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver
på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.
De oplysninger, vi behandler om dig, bliver journaliseret og gemt i henhold til arkivloven med dertilhørende
bekendtgørelser.
Endelig skal du vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

