BLANKETT

2018-05-23

Anmälan om efterbehandling av förorenat område
Enligt 28 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Administrativa uppgifter
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Ansvarig verksamhetsutövare

Organisations-/Personnummer

Adress (verksamhet)

Postnummer

Telefon (inkl. riktnummer)

Mobilnummer

Ort

Fastighetsägare

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Följande bilagor ska bifogas med anmälan:
Situationsplan över området där det förorenade området är markerat.
Redovisning av genomförda miljötekniska undersökningar (bland annat beskrivning av
föroreningens art, halter och utbredning).
Förteckning över risker med föroreningen ur miljö- och hälsosynpunkt.
Kontrollprogram med beskrivning av uppföljning och kontroll om åtgärdsmålen uppfylls (att det
förorenade området är åtgärdat enligt planen).
Beskriv kort dagens och framtida planerad markanvändning.

Beskriv de mark- och saneringsarbeten som ska utföras och ange åtgärdsmål.

Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress
Torget 1

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
miljo@admin.herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se
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Ange uppskattade volymer av de förorenade massorna.

Ange transportör och transportörens organisationsnummer. Kontrollera att transportören
har de tillstånd som krävs.

Ange avfallsmottagare och kontrollera om mottagaren har de tillstånd som krävs.

Ange planerade skyddsåtgärder för att förhindra spridning av föroreningarna under
efterbehandlingsarbetet (t ex hantering av länshållningsvatten, akutplatta, täckning med
presenning).

Ange dagvattenbrunnar, recipienter och vattentäkter i området och dess närhet (markera
även på situationsplanen).
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Ange åtgärder för eventuellt kvarvarande markföroreningar.

Övriga upplysningar:

Avgift
För handläggning av anmälan kommer bygg- och miljönämnden att ta ut en avgift på 853
kr/timme nedlagd handläggningstid enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Personuppgiftsinformation:
Jag har läst ” Information om behandling av registrerade personuppgifter” i bilagan.
Underskrift
(Anmälan ska undertecknas av verksamhetsansvarig)
Ort och datum

Namnteckning
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Information om behandling av registrerade
personuppgifter
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska du få information när dina personuppgifter
registreras och behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när
uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det.

Registrerade personuppgifter
Vi behöver spara och behandla de här personuppgifterna om dig: Namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, mailadress och
fastighetsbeteckning. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hantera den ansökan som
du lämnat in till oss.

Källa till personuppgifter
Herrljunga kommun har fått dina uppgifter från din ansökan/anmälan. Vi tillämpar alltid
gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden
för att behandla dina personuppgifter är Miljöbalken och Livsmedelslagen. Dina uppgifter att
du har inkommit med ansökan/anmälan kommer att bevaras i Herrljunga kommuns arkiv.

Eventuell delning av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar om dig kan i vissa fall delas med andra myndigheter t.ex
Länsstyrelsen, Mark-och miljödomstolen eller andra personer/företag enligt Offentlighetsoch sekretesslag (2009:400). Vårt personuppgiftsbiträde, EDP Consult AB, sköter leverans
och support av vårat verksamhetssystem där dina uppgifter finns registrerade.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, om vi är skyldiga att
göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överlåta dina uppgifter till ett land utanför
EU.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Personuppgiftsansvarig är: Bygg- och miljönämnden, Herrljunga kommun, Box 201, 524 23
Herrljunga, Org. Nr 212000-1520. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information
om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta
oss på: herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se eller via kommunens växel: 0513- 17 000.
Fråga efter miljöenheten.
Du når vårt dataskyddsombud på: dso@borasregionen.se Om du har klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
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