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Miljökontoret
Borlänge kommun
781 81 BORLÄNGE

Anmälan om efterbehandling av förorenat område
Enligt 28 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)
Sökande (Saneringsansvarig/Verksamhetsutövare)
Namn

Person-/organisationsnummer

Sökande ansvarar för sanering i egenskap av:
Exploatör

Den som orsakat föroreningen

Fastighetsägare

Annat:_____________________________

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Fakturaadress (om annan än adressen ovan)

Telefon

Kontaktperson

E-post

Information om var föroreningen finns
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Fastighetsägare

Kontaktuppgifter till fastighetsägare

Konsultföretag (om sådan används)
Företagets namn

Telefonnummer

Kontaktperson

E-post

Konsultens roll i ärendet?

Saneringsföretag
Företagets namn

Telefonnummer

Kontaktperson

E-post

Miljökontrollant (om sådan finns)
Företagets namn

Telefonnummer

Kontaktperson

E-post

Postadress
Miljökontoret
781 81 Borlänge

Telefon servicecenter
0243-740 00
Besöksadress
Sveagatan 21

E-post
miljokontoret@borlange.se
Webbadress
borlange.se
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Beskriv händelseförloppet
Beskriv föroreningssituationen och ange hur och var utsläppet inträffade eller föroreningen upptäcktes.

Följande handlingar ska bifogas för att ansökan ska vara komplett
Karta

Skalenlig karta som visar: 1) Föroreningens utbredning, 2) Uppläggningsplats för massor, 3) Ev.
reningsanläggning för länsvatten, 4) Marktyp/geologiska förutsättningar, 5) Vattendrag, 6)
Dricksvattentäkter, 7) Annan eventuell störningskänslig verksamhet eller mark

Beskrivning

Beskrivning av efterbehandlingsåtgärd där det framgår: 1) Saneringsmål, 2) Planerad
markanvändning efter saneringen, 3) Riskbedömning kopplad till saneringsmål och den
planerade markanvändningen, 4) Saneringsmetod och hur föroreningar ska omhändertas,
5)Skyddsåtgärder för att undvika spridning, 6) Hur eventuell uppläggningsplats av massor
anordnas, 6) Kontroller över att området är rent efter sanering

Fotografier

Väl tagna fotografier kan ge en bra uppfattning om föroreningssituationen.

Rapport

Rapport över ev. redan genomförda undersökningar

Analysresultat

Analysresultat från provtagningar av föroreningen

Sökande
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Upplysningar
Information enligt ovan kan lämnas på separat papper om utrymme i blanketten ej är tillräckligt.
De uppgifter som lämnas kommer att registreras i en databas. . Uppgifterna kommer att behandlas i
enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR).
Anmälan bör lämnas till miljönämnden minst sex veckor innan du planerar att starta efterbehandlingen.
Miljönämnden tar ut en avgift för hantering av anmälan enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Avgiften motsvarar nedlagd handläggningstid och år 2019 är avgiften per timme 947kr.
Anmälan skickas till Miljökontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge, eller till
miljokontoret@borlange.se

