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Anmälan enligt 28 § förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd alternativt upplysning enligt
10 kap. 11 § miljöbalken (1998:808)

I syfte att kunna hantera din anmälan kommer Drift- och servicenämnden att behandla dina personuppgifter enligt
Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter besök
www.hallsberg.se/dataskyddsforordningen eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00.

Verksamhet

Fastighet

Verksamhetens namn

Fastighetsbeteckning

Organisationsnummer

Ev. organisationsnummer

Adress

Adress

Postnummer

Ort

Postnummer

Verksamhetsansvarig/kontaktperson

Fastighetsägare

Telefonnummer

Telefonnummer

E-postadress

E-postadress

Entreprenör

Miljökontrollant

Namn

Namn

Organisationsnummer

Organisationsnummer

Adress

Adress

Postnummer

Ort

Postnummer

Kontaktperson

Kontaktperson

Telefonnummer

Telefonnummer

E-postadress

E-postadress

Postadress
Hallsbergs kommun
Drift- och servicenämnden
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 14

Telefon
0582-68 50 00

Ort

Ort

E-postadress
drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se
Internetadress
www.hallsberg.se
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Uppgifter om platsen
Nuvarande/planerad användning av marken samt anledning till grävarbetena

Kända/förväntade föroreningar

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

Eventuella åtgärdsmål (t ex använda 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).

Postadress
Hallsbergs kommun
Drift- och servicenämnden
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 14

Telefon
0582-68 50 00

E-postadress
drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se
Internetadress
www.hallsberg.se
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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 deponi eller behandlingsanläggning). Ange även om massorna/partier kan komma att
klassificeras som farligt avfall.

Provtagning och kontroll
Provtagningar kan behövas för att visa att föroreningen avlägsnats, för att bedöma lämpligt omhändertagande samt för att visa
vilka föroreningar som lämnats kvar. Beskriv hur kontroll och provtagning kommer att ske. Skiss över provpunkter,
sammanställning av analyser, analysprotokoll läggs som bilagor.

Tidsplan
Ange tidsplan för arbetena inklusive uppföljande kontroll

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.

Postadress
Hallsbergs kommun
Drift- och servicenämnden
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 14

Telefon
0582-68 50 00

E-postadress
drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se
Internetadress
www.hallsberg.se
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Slutrapport
Efter utförda arbeten ska en slutrapport skickas in till tillsynsmyndigheten. Denna ska minst innehålla:
 Redovisning av avvikelser från anmälan
 Redovisning av eventuella kvarlämnade förorenade massor
 Redovisning av verkliga mängder massor samt hur dessa provtagits och hanterats
 Mottagningskvitton från avfallsanläggningar

Till anmälan bifogas
☐ Situationsplan över området, bilaga nr: _________
☐ Tidigare undersökningar, bilaga nr: __________
☐ Kontrollprogram, bilaga nr: __________
☐ Annat: ______________________________, bilaga nr: __________
☐ Annat: ______________________________, bilaga nr: __________
☐ Annat: ______________________________, bilaga nr: __________

Underskrift
Datum

Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Hallsbergs kommun tar ut en tillsynsavgift för hantering av anmälningsärendet (tillsyn enligt miljöbalken) om
verksamhetsutövaren inte redan betalar årlig avgift för miljöfarlig verksamhet.

Postadress
Hallsbergs kommun
Drift- och servicenämnden
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 14

Telefon
0582-68 50 00

E-postadress
drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se
Internetadress
www.hallsberg.se

