Miljö- och byggavdelningen
683 80 HAGFORS
Anmälan enligt 28 § Förordning (1998:899) om
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd alternativt
Upplysning enligt 10 kap. 11§ Miljöbalken.

Skriv tydligt
Verksamhet

Fastighet

Verksamhetens namn

Fastighetsbeteckning

Verksamhetsansvarig/kontaktperson

Fastighetsägare

Organisationsnummer

Ev organisationsnummer

Telefonnummer

Telefonnummer

Adress

Adress

Postnummer och Postort

Postnummer och Postort

E-post

Entreprenör

Miljökontrollant

Namn

Namn

Kontaktperson

Kontaktperson

Organisationsnummer

Organisationsnummer

Telefonnummer

Telefonnummer

Adress

Adress

Postnummer och postort

Postnummer och postort

E-post

E-post

Uppgifter om platsen
Nuvarande/planerad användning av marken samt anledning till grävarbetena

Besöksadress
Dalavägen 12

Postadress
683 80 HAGFORS

E-post: miljo.bygg@hagfors.se

Telefon
0563-185 00 vxl

Telefax
0563-618 98

Org. nr
212000-1884

Bankgiro
108-3179

Kända föroreningar/förväntade föroreningar

Beskrivning av arbetena samt vilka åtgärder som kommer att vidtas för att förhindra spridning av
föroreningar. Ange ungefärlig storlek på den schaktade ytan samt hur djup schakten går (dvs total
mängd som berörs)

Eventuella åtgärdsmål (Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark eller motsvarande
för kvarvarande massor)?

Återanvändning av massor inom arbetsområdet
Beskriv vilka massor som eventuellt kommer att återanvändas inom området med avseende på halter
etc. Ange även hur detta ska kontrolleras (återanvändning av massor utanför arbetsområdet kräver
särskild anmälan till tillsynsmyndigheten)

Hantering av massor som avlägsnas från arbetsområdet
Beskriv vilka massor som eventuellt kommer att transporteras bort från området med avseende på
halter etc. Ange slutgiltigt omhändertagande av massorna t.ex. aktuell deponi, behandlingsanläggning.
Ange även om massorna/partier kan komma att klassificeras som farligt avfall.

Tidsplan
Tidsplan för arbetena inklusive uppföljande kontroll

De anmälda uppgifterna kommer att registreras i miljö- och byggnämndens register. Registren är tillgängliga
för allmänheten. För eventuell rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljö- och byggavdelningen.

Övriga upplysningar
Vid ledningsdragning kan det exempelvis vara aktuellt att ange om samråd enligt 12 kap 6§ hållits med
Länsstyrelsens Naturvårdsenhet för hela eller delar av ledningsdragningen.

Slutrapport
Efter utförda arbeten ska en slutrapport skickas in till tillsynsmyndigheten. Denna ska
innehålla:





Redovisning av eventuella avvikelser från anmälan
Redovisning av eventuella kvarlämnade massor
Redovisning av verkliga mängder massor och hur dessa provtagits och hanterats
Mottagningskvitto från mottagande avfallsanläggning

Avgift
Hantering av anmälningsärendet samt platsbesök kommer att debiteras enligt ”Taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken”, antagen av kommunfullmäktige 2015-09-09. Vid
tillsyn tas 880 kr/timme. Avgiften är momsfri och faktura skickas separat. Vid frågor var
vänlig kontakta miljö- och byggavdelningen via växel 0563-185 00.
Underskrift av ansvarig
Datum

Ort

Underskrift

Namnförtydligande

Bilagor
Situationsplan över området, bilaga nr
Tidigare undersökningar, bilaga nr
Kontrollprogram, bilaga nr

Skriv ut ifylld anmälan, skriv under den och skicka till:
Hagfors kommun
Miljö- och byggavdelningen
683 80 Hagfors
De anmälda uppgifterna kommer att registreras i miljö- och byggnämndens register. Registren är tillgängliga
för allmänheten. För eventuell rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljö- och byggavdelningen.

