Anmälan förorenade områden
Den som upptäcker ett föroreningsskadat område ska enligt 10 kap 11 § miljöbalken underrätta tillsynsmyndigheten.
Den som planerar att vida saneringsåtgärder skall anmäla detta till tillsynsmyndigheten enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

Anmälan avser
Underrättelse om upptäckt förorening enligt 10 kap 11 § MB

Datum när föroreningen upptäcktes

Anmälan om efterbehandling av förorenat område enligt 28 § förordningen om

Ange startdatum för sanering

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Plats där förorening upptäckts/åtgärder ska utföras

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Telefon

Verksamhetsutövaren
Verksamhetsutövare/ansvarig för efterbehandling med kontaktperson

Adress

Personnummer/Organisationsnummer

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Fax

Fakturamottagare

Kontaktpersoner
Saneringsbolag/Utförare

Telefon

Transportör

Telefon

Försäkringsbolag

Telefon

Övriga aktörer

Telefon

Bilagor som medföljer anmälan
Karta eller situationsplan över det förorenade området
Miljöteknisk markundersökning
Beskrivning av efterbehandlingen enligt nedan
Var god vänd! →

Postadress
Medborgarservice
Tierps kommun
815 80 Tierp

Besöksadress
Kommunhuset
Centralgatan 7

Kontaktinformation
Organisationsnummer
Direkt
0293-21 80 00
212000-0266
Fax
0293-00 000
e-post
medborgarservice@tierp.se

Internet
www.tierp.se

Anmälan om efterbehandling ska innehålla följande information
1. Administrativa uppgifter om verksamhetsutövare, fastighetsägare, fakturamottagare,
entreprenörer och försäkringsbolag ska anges enligt framsidan av denna blankett.
2. En redogörelse av fastighetens industriella historia, dagens och eventuella framtida
verksamheter på platsen.
3. Ange vilka aktuella föroreningar som förekommer samt deras omfattning och utbredning.
Utredningar och analysresultat som ligger till grund för bedömningarna ska bifogas.
4. Risker med förekommande föroreningar samt målen för efterbehandlingen.
5. Redogörelse av efterbehandlingsåtgärd och vilka metoder som avses användas. Om
relevant ska nollalternativet och flera alternativa saneringsmetoder utredas.
6. Massahanteringsplan, ange hur massorna kommer att hanteras om det kommer att ske
mellanlagring innan borttransport.
7. Kartmaterial som tydligt visar vilket område som omfattas av efterbehandlingen.
8. Skyddsåtgärder som avses användas vid efterbehandlingen. Exempelvis hur länsvatten tas
om hand och hur damning förhindras.
9. Redogörelse av hur kontrollen av efterbehandlingsåtgärden kommer genomföras.
10. Tidplan för åtgärderna.
11. Mottagare och transportörer av förorenade massor samt deras organisationsnummer enligt
blanketten.

Anmälan ska inkomma senast sex veckor innan efterbehandlingen ska påbörjas.
Underskrift:
……………………
Datum

………………………….. .……
Sökandes underskrift

………………………………..
Namnförtydligande

För att kunna hantera din ansökan/anmälan behöver Tierps kommun tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in
uppgifter via blanketten kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning.
Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan. Mer information om hur vi behandlar
personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR

Anmälan skickas i två exemplar till:
Tierps kommun
Medborgarservice
815 80 TIERP

eller lämnas i två exemplar till:
Medborgarservice
Centralgatan 7, Tierp

Information
Anmälan skall lämnas in minst 6 veckor innan verksamheten planeras att starta.
Anmälan anses komplett först när alla handlingar har inkommit till Medborgarservice. Var därför noga med att fylla i
alla fält i blanketten samt bifoga samtliga bilagor.
Handläggningsavgift av anmälan tas ut enligt Kommunfullmäktiges fastställda taxa.

Postadress
Medborgarservice
Tierps kommun
815 80 Tierp

Besöksadress
Kommunhuset
Centralgatan 7

Kontaktinformation
Organisationsnummer
Direkt
0293-21 80 00
212000-0266
Fax
0293-00 000
e-post
medborgarservice@tierp.se

Internet
www.tierp.se

