Dette dokument indeholder både information og formularfelter. For at læse informationen brug pil ned fra et formularfelt.

Center for Regional
Udvikling

Ansøgning om oprydningen efter værditabsordningen

Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Telefon 38665000

Vær opmærksom på en af følgende:
• Hvis ejendommen består af ejerlejligheder, skal der søges gennem
foreningens bestyrelse/administrator. Hvis der ikke eksisterer en
bestyrelse/administrator, skal samtlige ejere skrive under på ansøgningen.
• Hvis der er flere ejere af boligen, skal samtlige ejere skrive under på
ansøgningen.

Mail miljoe@regionh.dk
Web www.regionh.dk

Undertegnede, ________________________________________________________,
Navn (blokbogstaver)

der er ejer af ejendommen
_____________________________________________________________________
Adresse, postnummer og by

_____________________________________________________________________
Matrikelnummer og ejerlav

___________________________________________________________________
Evt. telefonnummer og mailadresse

søger hermed om at ovenstående ejendom omfattet af værditabsordningen jf.
Lovbekendtgørelse nr. 282 af d. 27. marts 2017 om forurenet jord.
• Boligejere: Kopi af skøde og købsaftale er vedlagt.
• Ejerlejligheds- /andelsboligforeninger: Kopi af bestyrelses- /generalforsamlingsreferat, der dokumenterer foreningens vedtagelse om ansøgning.
• Ansøgeren modtager pension efter lov om social pension eller lov om delpension
eller modtager efterløn og anmoder hermed om lån til egenbetalingen jf.
jordforureningslovens § 33 (dokumentation skal vedlægges).
• Ejendommen er ikke kortlagt som forurenet på vidensniveau 2, men ansøgningen
vedlægges dokumentation for, at den faktisk er forurenet i et omfang at den kan
kortlægges (eventuelt kan der henvises til tilsvarende dokumentation, som er i
Region Hovedstadens besiddelse).
Undertegnede underskriver på tro og love, at jeg ved købet ikke havde kendskab
til, at ejendommen var forurenet (dette er dog ikke aktuelt for ejendomme, der er
udstykket i ejerlejligheder). Desuden underskriver jeg på tro og love, at
ejendommen har været anvendt til helårsbolig siden den 18. november 1992.
_____________________________________________________________________
Dato og underskrift

_____________________________________________________________________

[Ref. nr.]

Adresse (skal kun udfyldes, hvis ansøger ikke bor på den ejendom, som ansøgningen vedrører)

Sendes til: miljoe@regionh.dk eller Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling,
Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød

[Emne/vedrørende]
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