Anmälan avhjälpandeåtgärd alt.
underrättelse om förorenad mark
enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd alt. upplysning enligt
10 kap. 11§ miljöbalk (1998:808)
Insändes till:
Miljöavdelningen
Åre Kommun
Box 201
837 22 Järpen

Verksamhet*

Fastighet*

Verksamhetens namn

Fastighetsbeteckning

Verksamhetsansvarig/ Kontaktperson

Fastighetsägare

Organisationsnummer

Ev. organisationsnummer

Telefonnummer

Telefonnummer

Adress

Adress

Postnummer & ort

Postnummer & ort

E-post

Faktureringsadress (om annan än ovan)
Namn

Organisationsnummer

Adress

Referensnummer

Postnummer

Ort

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

Kända föroreningar/förväntade föroreningar

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Åre kommun
Miljöavdelningen
Box 201
837 22 Järpen

Kommunhuset, Järpen
Norra vägen 21

0647-161 00

miljoavdelningen@are.se www.are.se

Hemsida
423-01

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

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 djupt schakten går
(dvs total mängd som berörs)

Eventuella åtgärdsmål (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)

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

Tidplan*
Tidplan för arbetena inklusive uppföljande kontroll

Övriga upplysningar

Efter utförda arbeten ska en slutrapport skickas in till miljöavdelningen. Denna ska minst innehålla:
Redovisning av avvikelser från anmälan
Redovisning av eventuella kvarlämnade förorenade massor
Redovisning av verkliga mängder massor och hur dessa provtagits och hanterats
Mottagningskvitto från mottagande avfallsanläggning

Datum och underskrift
Ort*

Datum*

Namnteckning*

Namnförtydligande*

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). På
datainspektionens hemsida får du veta mer: https://www.datainspektionen.se/
En avgift kommer att tas ut för handläggningen, enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige, för taxa se: www.are.se

Bilagor*
 Situationsplan över området, bilaga nr
 Tidigare undersökningar, bilaga nr
 Kontrollprogram, bilaga nr
…………..
…………..

