ANMÄLAN om sanering av
förorenad mark enligt 28 §
förordning om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd
Bygg- och miljönämnden

Verksamhetsutövare/saneringsansvarig (anmälare)
Namn

Person/organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

E-post

Telefon

Fakturaadress
Kontaktperson
E-post

Telefon

Beskrivning av området eller fastigheten (bifoga ev. bilagor)
Fastighetsbeteckning

Typ av markanvändning där föroreningen finns, även planerad

Typ av förorening, halter, utbredning, mängder

Ange avstånd och riktning till bostäder, dagvattenbrunnar och recipienter i området

Beskriv hur skadan har uppkommit

Årjängs kommun
Postadress
Bygg och Miljö
Box 906
672 29 Årjäng

Besöksadress
Storgatan 66

Telefon
0573-141 00 vx

E-post
miljo@arjang.se

Organisationsnr
212000-1835

Fax
0573-127 40

Webbplats
www.arjang.se

Bankgiro
117-3244

Entreprenör
Företag

Organisationsummer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Saneringsmetod
Beskriv föreslagen saneringsmetod/åtgärd inkl. planerade skyddsåtgärder

Åtgärdsmål – till Naturvårdsverkets generella riktvärden eller andra platsspecifika riktvärden (om
platsspecifika åberopas måste även en utredning med riskbedömning bifogas anmälan)

Beskriv hur kontrollen för att säkerställa att åtgärdsmålet är uppnått efter efterbehandlingen kommer att utföras,
samt av vem

Beskriv hus länshållningsvatten ska hanteras i de fall vatten tränger in i schaktgropen

Återfyllnad av schakt. Redovisa vart tillförda massor kommer ifrån (ska anmälas på separat blankett ifall det
rör sig om återanvändning av avfall)

Saneringen startar (år-månad-dag)

Saneringen planeras att avslutas (år-månad-dag)

Årjängs kommun
Postadress
Bygg och Miljö
Box 906
672 29 Årjäng

Besöksadress
Storgatan 66

Telefon
0573-141 00 vx

E-post
miljo@arjang.se

Organisationsnr
212000-1835

Fax
0573-127 40

Webbplats
www.arjang.se

Bankgiro
117-3244

Avfallshantering
Beräknad mängd avfall (kg)

Förvaringsplats för farligt avfall

Transportör av farligt avfall

Mottagare av farligt avfall

Transportdokument och mottagningskvitton för farligt avfall redovisas till bygg- och miljökontoret
efter avslutad sanering.

Övriga upplysningar

Ange vilka bilagor som medföljer anmälan
Situationsplan med markering av förorenat område
Rapport för miljöteknisk undersökning/analysresultat
Handlingsplan för utförande av efterbehandling, egenkontroll och skyddsåtgärder
Annat:

Avgift
Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning och tillsyn enligt miljöbalken,
genom Årjängs kommuns taxa, fastställd av Kommunfullmäktige. År 2021 är timavgiften
1 521 kr.
Undertecknad anmälare/verksamhetsutövare förbinder sig att se till att saneringsarbetet
kommer att utföras enligt denna anmälan.
Underskrift
Ort och datum

Sökande, namnteckning

Namnförtydligande

Årjängs kommun
Postadress
Bygg och Miljö
Box 906
672 29 Årjäng

Besöksadress
Storgatan 66

Telefon
0573-141 00 vx

E-post
miljo@arjang.se

Organisationsnr
212000-1835

Fax
0573-127 40

Webbplats
www.arjang.se

Bankgiro
117-3244

Slutrapport
Slutrapport ska skickas in senast 2 månader efter genomförd efterbehandling och innehålla:
• Administrativa uppgifter
• Sammanställd redovisning av analysresultat från provtagningar som verifierar att
området är sanerat till fastställt åtgärdsmål
• Sammanställning av mängden massor som transporterats bort från området; jordklass,
mängd och mottagningsanläggning
• Mottagningskvitton/listor från slutmottagare
• Ursprung, mängd och analysresultat för återfyllnadsmaterial
• Detaljerad ritning över det sanerade området som visar eventuellt kvarlämnade
föroreningar
Information
Blanketten ska fyllas i och lämnas in till bygg- och miljönämnden inför uppgrävning av
förorenade massor eller sanering av förorenad byggnad. Anmälan ska lämnas in till nämnden
senast sex veckor innan åtgärd. Vid läckage eller utsläpp ska åtgärd vidtas snarast möjligt för
att förhindra spridning. I detta fall ska vi bli kontaktade omedelbart, en skriftlig anmälan kan
därefter skickas in så snart som möjligt.
Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och personnummer.
Syftet med en sådan behandling är för att kunna ta emot anmälan om sanering av förorenad
mark.
Vi har fått dina uppgifter från denna ansökningsblankett (i vissa fall även fastighetsregistret).
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är SFS 1998:899. Årjängs
kommun sparar dina personuppgifter i enlighet med de dokumenthanteringsplaner som
respektive nämnd har godkänt enligt arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Bygg- och miljökontorets
personuppgiftsbiträden. 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 Bygg- och 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 eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom
att kontakta oss via e-post på miljo@arjang.se. Du når vårt dataskyddsombud via e-post på
kommun@arjang.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du
rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Årjängs kommun
Postadress
Bygg och Miljö
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