ARJEPLOGS KOMMUN

Anmälan om efterbehandlingsåtgärd i förorenat område enligt 28 §
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Efterbehandlingsansvarig (Verksamhetsutövare / Fastighetsägare)
Namn

Organisationsnr/Personnr

Utdelningsadress

Postnr och Ort

Telefon

Kontaktperson

E-post

Beskrivning av saneringsobjekt
Besöksadress på lokalen som anmälan avser
Fastighetsbeteckning
Typ av pågående markanvändning, även planerad

Typ av förorening, halter, utbredning, djup, mängder, etc

Saneringsmetod, inkl försiktighetsmått

Saneringsmål

För din information meddelas att dina personuppgifter används för att behandla ansökan. Om ytterligare information önskas om hur dina
personuppgifter används eller om du vill att de ska ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till Arjeplogs kommun, Miljö-,
bygg- och räddningsnämnden, 938 81 Arjeplog

Entreprenör, tidplan och miljökontroll
Företag som ska utföra efterbehandling

Organisationsnr

Utdelningsadress

Postnr och Ort

Telefon

Kontaktperson

Tidplan för arbetet
Kontroll av att saneringsmål uppfylls

Miljökontroll vid sanering

Avfallshantering

Beräknad mängd förorenade massor
Hur förorenade massor kommer att omhändertas
Transportör av de förorenade massorna
Mottagare av de förorenade massorna (mellanlager och slutlig mottagare)

Övriga upplysningar

Anmälan undertecknas av efterbehandlingsansvarig (Verksamhetsutövare / Fastighetsägare).

_____________
Datum

_____________________________

Underskrift

_____________________________

Namnförtydligande

OBS! Till anmälan skall bifogas situationsplan över område med förväntad/känd förorening.
För handläggning av denna anmälan (administration och eventuella inspektioner) debiteras
timavgift enligt kommunfullmäktiges beslut.
Anmälan skickas/lämnas i två exemplar till:

Arjeplogs kommun, Miljö- och byggservicekontoret, Tingsbacka, 938 81 Arjeplog

Information om anmälan
Anmälan ska vara skriftlig och inlämnad till Miljö-, bygg- och räddningsnämnden senast
sex veckor innan verksamheten påbörjas, om inte nämnden medger en kortare tid.
Anmälan ska lämnas in i två exemplar.
Ett exemplar av anmälan skickas till Länsstyrelsen som samtidigt bereds tillfälle att yttra sig
över ärendet. I vissa enklare ärenden skickas inte ärendet för yttrande till Länsstyrelsen. Även
andra statliga och kommunala myndigheter, organisationer och enskilda skall på lämpligt sätt
och i skälig omfattning beredas tillfälle att yttra sig över ett anmälningsärende.
Miljö-, bygg-och räddningsnämnden har rätt att begära in kompletteringar av anmälan om den
anses ofullständig.
När faktaunderlaget i anmälan är tillräckligt ska Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
genom beslut lämna information om lämpliga åtgärder, förelägga om försiktighetsmått eller
förbud, eller lämna besked att anmälan inte föranleder någon åtgärd från myndighetens
sida.
Nämnden kan avgöra ärendet även efter det att sex veckor förflutit sedan anmälan kom in. Så
även om den som gör en anmälan inte formellt måste avvakta något beslut bör företaget ta
kontakt med nämnden innan åtgärder vidtas. Om en verksamhet påbörjas innan Miljö-,bygg
och räddningsnämnden beslutat i anmälningsärendet, finns risk att företaget måste ändra det
som redan gjorts.

