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ANMÄLAN

Efterbehandling av
förorenade områden

Datum

Miljö- och byggenheten
933 81 ARVIDSJAUR
0960-155 00, kommun@arvidsjaur.se

Skickas till

Efterbehandling enligt10 kap miljöbalken samt
28 § Fo (1998:899) om miljöfarlig verksamhet

Anmälan avser
Förorenad mark

Sanering av förorenad mark

Fastighetsägare och/eller saneringsansvarig
Fastighetsägare: Förnamn

Efternamn

Organisations-/Personnummer

Verksamhetsutövare (företag)

Fastighetsbeteckning (för den förorenade marken)

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Kontaktperson: Förnamn

Telefon dagtid (även riktnr)

Postort

Efternamn
Telefon kvällstid (även riktnr)

E-postadress

Beskrivning av saneringsobjekt
Bedriven verksamhet/Typ av markanvändning

Redovisning av tiden för vilken verksamheten bedrivits/händelsen skett och vi kännedom även tidigare verksamheter
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Typ av förorening/-ar samt utbredning (m2 eller km2) och uppskattad mängd

Entreprenör
Företagets namn

Organisationsnummer

Utdelningsadress (gata, box etc)

Kontaktperson: Förnamn

Telefon dagtid (även riktnr)

Postnummer

Efternamn
Telefon kvällstid (även riktnr)

E-postadress

Postort
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Tidplan och miljökontroll
Saneringsmetod

Åtgärder och försiktighetsmått som kommer att vidtas för att minimeras risken för ökad
föroreningsspridning i samband med efterbehandlingsarbetena
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Ange hur kontrollen görs för att sanerings-/åtgärdsmål uppfylls (Naturvårdsverkets rapport 4807)

Avfallshantering
Beräknad mängd farligt avfall, kg

Förvaringsplats för farligt avfall

Transportör av farligt avfall

Mottagare av farligt avfall (mellanlager/slutlig mottagare)

Övriga information
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Bilaga
Situationsplan över området med förväntad/känd utbredning av förorening/-ar
Avgift
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Hantering av personuppgifter
Vi behöver ovanstående personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. I detta fall behandlar vi person-uppgifterna med stöd av
myndighetsutövning. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras av EUs dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med kommunstyrelsen (ekonomi och IT-enheten) och med leverantörer av datasystem (så
kallade personuppgiftsbiträden)som vi använder. Om personuppgiftsbiträden överför personuppgifter till ett land utanför EU så är de skyldiga
att se till att uppgifterna skyddas enligt EUs regler.
Dina personuppgifter sparas så länge de är relevanta och som kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Du/ni kontaktar förvaltningschef Åsa Andersson,
asa.andersson@arvidsjaur.se, tfn 0960-157 89 om du vill rätta, flytta eller radera uppgifter; tror att vi behandlat personuppgifterna fel; vill
invända mot, begränsa eller ha ut mer information om behandlingen. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud med frågor.
Kontaktuppgifter: dataskyddsombud@arvidsjaur.se eller Dataskyddsombudet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur.
Vänd dig till Datainspektionen om du/ni har klagomål på kommunens behandling av personuppgifter.

Undertecknad förbinder sig att se till att saneringsarbetet utförs i enlighet med denna anmälan
Sökandens underskrift

Om tillsynsmyndigheten bedömer att efterbehandlingsåtgärderna kan leda till betydande skada
eller olägenhet, kan myndigheten förelägga verksamhetsutövaren att söka tillstånd för saneringsverksamheten hos länsstyrelsen.
Viktig information vid efterbehandling av förorenade områden finner man i Naturvårdsverkets
rapport 4639 (generella riktvärden), 4803 (efterbehandling av förorenade områden) och 4807
(åtgärdskrav i efterbehandling)
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Kontakta din kommun för närmare upplysningar

