ANMÄLAN FÖRORENADE OMRÅDEN
Enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.

Blanketten sänds till:
Bygg- och miljönämnden
Emmaboda kommun
Box 60
361 21 Emmaboda

Eller via e-post till:
bygg-miljo@emmaboda.se

UPPGIFTER OM DEN SOM ANMÄLER (Namnunderskrift krävs, se sista sidan.)
(Verksamhetens) Namn/Bolagsnamn
Verksamhetens besöksadress

Verksamhetens postnummer och ort

Verksamhetens faktureringsadress och ev. faktureringsreferens
Firmatecknare

Organisationsnummer/personnummer

Verksamhetens postadress

Postnummer och ort

Kontakt vid frågor

Kontaktpersonens telefonnummer

E-post

Övrigt (ev. webbplats etc.)

FASTIGHETEN
Fastighetsbeteckning där det anmälda ska utföras

Fastighetsägare

UTFÖRARE/ENTREPRENÖR
Namn/Företag

Organisationsnummer

Kontakt vid frågor

Kontaktpersonens telefonnummer

TIDPLAN FÖR PROJEKTET
Startdatum

Slutdatum

Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av Bygg- och miljönämnden i Emmaboda kommun vid behandling av
ärendet. Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på www.emmaboda.se/GDPR.

Fakturaadress
Emmaboda Kommun
Box 60
361 21 EMMABODA

Besöksadress
Rådhusgatan 2
Hemsida
www.emmaboda.se

Telefon
0471-24 90 00
E-post
bygg-miljo@emmaboda.se

Telefon vx
0471-24 90 00
Faxnr
0471-24 90 83

Organisationsnr
212000-0738
Bankgiro
991-1868
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Enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.

BESKRIVNING AV PROJEKTET
Beskrivning av projektet, anledning till arbetet, ungefärlig storlek på den schaktade ytan (bred, längd och djup), kända föroreningar,
vilka åtgärder som kommer vidtas för att förhindra spridning.

ÅTERANVÄNDNING AV MASSOR INOM ARBETSOMRÅDET
Beskriv vilka massor som eventuellt kommer att återanvändas inom området med avseende på föroreningshalter etc. Ange även hur
processen 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 föroreningshalter etc . Ange
slutgiltig omhändertagning av massorna t.ex. aktuell deponi eller behandlingsanläggning. Ange även om massorna/partier kan komma
att klassificeras som farligt avfall.

PROVTAGNING
För att visa att en förorening har avlägsnats, för att bedöma lämpligt omhändertagande av de uppgrävda massorna samt för att visa
vilka föroreningar som lämnats kvar kan det behöva utföras provtagningar. Beskriv vilka parametrar som eventuellt kommer analyseras
och hur provtagning kommer att ske.

Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av Bygg- och miljönämnden i Emmaboda kommun vid behandling av
ärendet. Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på www.emmaboda.se/GDPR.

Fakturaadress
Emmaboda Kommun
Box 60
361 21 EMMABODA

Besöksadress
Rådhusgatan 2
Hemsida
www.emmaboda.se

Telefon
0471-24 90 00
E-post
bygg-miljo@emmaboda.se

Telefon vx
0471-24 90 00
Faxnr
0471-24 90 83

Organisationsnr
212000-0738
Bankgiro
991-1868
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Enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.

Bilagor som ska ingå i anmälan
 Situationsplan över projektområdet som visar vattenskyddsområden, vattentäkter och skyddad
natur.
 Drifttider och transporter till och från verksamheten.
 Beskrivning av miljörisker med verksamheten och vilka skyddsåtgärder som kommer vidtas.
Upplysningsskyldighet enligt 10 kap 11 § miljöbalken
Den som upptäcker ett föroreningsskadat område ska underrätta tillsynsmyndigheten.
Viktig information om anmälan
Om utrymmet i blanketten inte räcker kan ytterligare information lämnas som bilagor.
Verksamheten som anmäls får påbörjas tidigast sex veckor efter att du/ni har lämnat in anmälan, om
bygg- och miljönämnden inte beslutar något annat. För handläggning av anmälan tar bygg- och
miljöenheten ut en avgift, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Vi frågor kontakta bygg- och miljöenheten via kommunens besökscenter på telefon 0471-24 90 00
eller via e-post: bygg-miljo@emmaboda.se.
ANMÄLARENS UNDERSKRIFT
Underskrift

Namnförtydligande

Datum och ort

Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av Bygg- och miljönämnden i Emmaboda kommun vid behandling av
ärendet. Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på www.emmaboda.se/GDPR.

Fakturaadress
Emmaboda Kommun
Box 60
361 21 EMMABODA

Besöksadress
Rådhusgatan 2
Hemsida
www.emmaboda.se

Telefon
0471-24 90 00
E-post
bygg-miljo@emmaboda.se

Telefon vx
0471-24 90 00
Faxnr
0471-24 90 83

Organisationsnr
212000-0738
Bankgiro
991-1868

