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Miljökontoret
Borlänge kommun
781 81 BORLÄNGE

Anmälan om avhjälpandeåtgärd av förorening
Enligt 28 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)
Sökande
Namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Fakturaadress (om annan än adressen ovan)

Telefon

Kontaktperson

E-post

Sökande ansvarar för åtgärden i egenskap av:
Den som orsakat föroreningen

Exploatör

Fastighetsägare

Annat:

ev. Konsultföretag
Företagets namn

Telefonnummer

Kontaktperson

E-post

Konsultens roll i ärendet

Entreprenör för avhjälpandearbetet
Företagets namn

Telefonnummer

Kontaktperson

E-post

ev. Miljökontrollant
Företagets namn

Telefonnummer

Kontaktperson

E-post

Information om var föroreningen finns – kom ihåg att bifoga karta
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Kontaktuppgifter till fastighetsägare

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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Vilken avhjälpandeåtgärd planeras?
Efterbehandling

Utredning

Annat:

Ange tidplan för avhjälpandeåtgärden:

Föroreningssituationen

Anges istället i bilaga:
Beskriv hur föroreningen upptäcktes

Beskriv genomförda undersökningar (ex. riktad provtagning, systematisk provtagning)

Vilka föroreningar omfattas av avhjälpandeåtgärden?

Till vilket djup befaras föroreningarna finnas?

Ange grundvattendjup, samt datum för när mätning genomfördes

Hur antas grundvattennivån förändras över året?

Vilken verksamhet bedrivs för närvarande på fastigheten? Beskriv även fastighetens historik.

Provtagningsplan
Anges istället i bilaga:
Ange konceptuell modell:

Beskriv området (spridningsförutsättningar, vattendrag m.m.)

Ange provtagningsstrategi och provtagningsmetod (bl.a. vilka media provtas, vilka provtagningsmetoder ska
användas, motivera val av provpunkter, vilka analyser ska göras)
Kom ihåg att bifoga karta med provpunkter

Genomförande av efterbehandling
Anges istället i bilaga:
Ange åtgärdsmetod för efterbehandling (tex jordtvätt, schaktsanering, termisk behandling, biologisk behandling)

Om massor ska grävas upp, beskriv hur de lagras på plats och hur länge de kan lagras innan vidaretransport

Beskriv skyddsåtgärder som planeras under efterbehandlingen (skydd mot damning, återkontaminering, buller
m.m)

Hur planerar ni att hantera länsvatten vid efterbehandlingen?
Länsvatten kan uppstå t.ex. på grund av högt grundvatten, dagvatten eller för att vald åtgärdsmetod kräver
vatten

Vart ska uppkomna förorenade massor/material transporteras?
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Vill ni återanvända massor som hanterats i efterbehandlingen?

Ja

Nej

Om ja, fyll då även i och skicka blanketten:

Beskriv vilken kontakt och information ni planerar att förmedla till exempelvis närboende

Mål för efterbehandlingen

Anges istället i bilaga:
Ange planerad markanvändning när efterbehandling är klar

Hur ska ni kontrollera att efterbehandlingen uppfyllt sitt mål?

Om ni avser sanera till Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, ange nivå:
Känslig markanvändning

Mindre känslig markanvändning

Om ni avser använda platsspecifika riktvärden: motivera varför ni gör avsteg från de generella riktvärdena.

Bifoga uttagsrapport för beräkningar av de platsspecifika riktvärdena

Handlingar som ska bifogas för att ansökan ska vara komplett
Karta

Skalenlig karta eller kartor 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
8)Provpunkter

Föroreningen i
djupled

Ange (i text eller skiss) hur föroreningen förmodas ha spridits i djupled, vilka jordlager som finns
samt vart grundvattnet ligger

Om platsspecifika
riktvärden
Fotografier

Bifoga uttagsrapport

Rapport

Rapport över ev. redan genomförda undersökningar

Analysresultat

Analysresultat samt analysprotokoll från eventuellt genomförda provtagningar

Fotografier kan ge en bra uppfattning om föroreningssituationen.

Sökande
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Upplysningar
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 2020 är avgiften per timme 972kr.
Skicka anmälan till miljokontoret@borlange.se eller till Miljökontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
De uppgifter som lämnas kommer att registreras i en databas. . Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet
med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR).
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