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Anmälan enligt 10 kap miljöbalken samt 28 § förordning 
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Tidplan och miljökontroll
Avfallshantering
Om tillsynsmyndigheten bedömer att efterbehandlingsåtgärderna kan leda till betydande skada
eller olägenhet, kan myndigheten förelägga verksamhetsutövaren att söka tillstånd för sanerings-
verksamheten hos länsstyrelsen.
 
Viktig information vid efterbehandling av förorenade områden finner man i Naturvårdsverkets
rapporter 5976, 5977, 5978.
 
Kontakta din kommun för närmare upplysningar.
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Situationsplan över området med förväntad/känd utbredning av förorening/-ar
Undertecknad förbinder sig att se till att saneringsarbetet utförs i enlighet med denna anmälan
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.
Avgift
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL)
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