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Anmälan om efterbehandling av förorenat område
Enligt 28 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Administrativa uppgifter
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Ansvarig verksamhetsutövare

Organisations-/Personnummer

Adress (verksamhet)

Postnummer

Telefon (inkl. riktnummer)

Mobilnummer

Ort

Fastighetsägare
Faktureringsadress (om annan än ovan)

Följande bilagor ska bifogas med anmälan:
Situationsplan över området där det förorenade området är markerat.
Redovisning av genomförda miljötekniska undersökningar (bland annat beskrivning av föroreningens art,
halter och utbredning).
Förteckning över risker med föroreningen ur miljö- och hälsosynpunkt.
Kontrollprogram med beskrivning av uppföljning och kontroll om åtgärdsmålen uppfylls (att det förorenade
området är åtgärdat enligt planen).
Beskriv kort dagens och framtida planerad markanvändning.

Beskriv de mark- och saneringsarbeten som ska utföras och ange åtgärdsmål.

Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA
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Torget 1

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
miljo@herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se
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Ange uppskattade volymer av de förorenade massorna.

Ange transportör och transportörens organisationsnummer. Kontrollera att transportören
har de tillstånd som krävs.

Ange avfallsmottagare och kontrollera om mottagaren har de tillstånd som krävs.

Ange planerade skyddsåtgärder för att förhindra spridning av föroreningarna under
efterbehandlingsarbetet (t ex hantering av länshållningsvatten, akutplatta, täckning med
presenning).

Ange dagvattenbrunnar, recipienter och vattentäkter i området och dess närhet (markera
även på situationsplanen).
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Ange åtgärder för eventuellt kvarvarande markföroreningar.

Övriga upplysningar:

Avgift
För att minimera bygg- och miljönämndens åtgång av skattemedel så är handläggningen belagd med en avgift
enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften för 2022 är 1 050 kr per timma.
Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Blanketten kan antingen skickas (scannad eller tydligt fotad) per e-post till miljo@herrljunga.se, lämnas i
postfacket vid kommunhusets entré eller postas (Miljöenheten, Box 201, 524 23 Herrljunga).
Upplysningar
Personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). På
www.herrljunga.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur Herrljunga kommun hanterar personuppgifter. Du
kan även kontakta Bygg- och miljönämnden som är personuppgiftsansvarig, och nås via e-post
miljo@herrljunga.se eller via kommunens växel 0513-170 00.
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