1 (4)

Anmälan enligt 28 § förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd alternativt upplysning enligt
10 kap. 11 § miljöbalken (1998:808)

Verksamhet

Fastighet

Verksamhetens namn

Fastighetsbeteckning

Organisationsnummer

Ev. organisationsnummer

Adress

Adress

Postnummer

Ort

Postnummer

Verksamhetsansvarig/kontaktperson

Fastighetsägare

Telefonnummer

Telefonnummer

E-postadress

E-postadress

Entreprenör

Miljökontrollant

Namn

Namn

Organisationsnummer

Organisationsnummer

Adress

Adress

Postnummer

Ort

Postnummer

Kontaktperson

Kontaktperson

Telefonnummer

Telefonnummer

E-postadress

E-postadress

Postadress
Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
692 80 KUMLA

Besöksadress
Stadshuset, Torget 1

Telefon
019-58 80 00 (vx)

Ort

Ort

E-postadress
servicecenter@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se
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Uppgifter om platsen
Nuvarande/planerad användning av marken samt anledning till grävarbetena

Kända/förväntade föroreningar

Beskrivning av arbetena samt vilka åtgärder som kommer at 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 (t ex 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).

Postadress
Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
692 80 KUMLA

Besöksadress
Stadshuset, Torget 1

Telefon
019-58 80 00 (vx)

E-postadress
servicecenter@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se
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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 deponi eller behandlingsanläggning). Ange även om massorna/partier kan komma att
klassificeras som farligt avfall.

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

Tidsplan
Ange tidsplan för arbetena inklusive uppföljande kontroll

Övriga upplysningar
Vid ledningsdragning kan det exempelvis vara aktuellt att ange om samråd enligt 12 kap. 6 § hållits med Länsstyrelsens
naturvårdsenhet för hela eller delar av ledningsdragningen.

Postadress
Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
692 80 KUMLA

Besöksadress
Stadshuset, Torget 1

Telefon
019-58 80 00 (vx)

E-postadress
servicecenter@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se
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Slutrapport
Efter utförda arbeten ska en slutrapport skickas in till tillsynsmyndigheten. Denna ska minst innehålla:
• Redovisning av avvikelser från anmälan
• Redovisning av eventuella kvarlämnade förorenade massor
• Redovisning av verkliga mängder massor samt hur dessa provtagits och hanterats
• Mottagningskvitton från avfallsanläggningar

Till anmälan bifogas
☐ Situationsplan över området, bilaga nr: _________
☐ Tidigare undersökningar, bilaga nr: __________
☐ Kontrollprogram, bilaga nr: __________
☐ Annat: ______________________________, bilaga nr: __________
☐ Annat: ______________________________, bilaga nr: __________
☐ Annat: ______________________________, bilaga nr: __________

Underskrift
Datum

Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Kumla kommun tar ut en tillsynsavgift för hantering av anmälningsärendet (tillsyn enligt miljöbalken) om
verksamhetsutövaren inte redan betalar årlig avgift för miljöfarlig verksamhet.
Information till den registrerade vid inhämtandet av personuppgifter
Uppgifterna du lämnar kommer behandlas av myndighetsnämnden i Kumla kommun som du enklast når via servicecenter,
019-58 80 00 eller servicecenter@kumla.se. Kumla kommun har ett dataskyddsombud som du enklast kontaktar genom att
mejla dataskyddsombud@kumla.se eller ringa 019-58 80 00. Dataskyddsombudet har som uppgift att bland annat kontrollera
att kommunen följer EU:s dataskyddsförordning, som gäller som lag i Sverige och har ersatt personuppgiftslagen (PUL), och att
samarbeta med Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Nämnden kommer behandla
personuppgifterna du lämnar i syfte att fullgöra kommunens skyldigheter som miljö- och hälsoskyddsnämnd inom områdena:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljöfarlig verksamhet
Förorenad mark
Lantbruk
Animaliska biprodukter
Små avlopp
Värmepump
Kemikalier
Renhållning
Områdesskydd
Hälsoskydd

Postadress
Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
692 80 KUMLA

Besöksadress
Stadshuset, Torget 1

Telefon
019-58 80 00 (vx)

E-postadress
servicecenter@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se

5 (4)
Vi kommer behandla dina personuppgifter med stöd av artikel 6.1.E i dataskyddsförordningen, som ett led i
myndighetsnämndens myndighetsutövning, och kapitel 26 § 3 miljöbalken (1998:808). Personuppgifter som rör hälsa kommer
behandlas med stöd av artikel 9.2G i dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att nämnden i egenskap av
tillsynsmyndighet ska kunna pröva ärende om hälsoskydd i enlighet med miljöbalkens bestämmelser. De kategorier av
personuppgifter vi samlar in är: Namn, företagsnamn, personnummer, organisationsnummer, fastighetsbeteckning, adress,
telefonnummer, e-postadress, registreringsnummer, bilder och IP-adress. Dina personuppgifter kommer sparas för evigt och
arkiveras efter att ärendet avslutats i enlighet med nämndens dokumenthanteringsplan.
Du har rätt att begära att kommunen rättar dina personuppgifter om de är felaktiga, att kommunen raderar dina
personuppgifter eller att invända mot att personuppgifterna behandlas. Kommunen har dock rätt att under vissa
förutsättningar inte tillmötesgå din begäran. Du har även rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, vilka
personuppgifter det är och viss annan information knuten till det, så kallat registerutdrag.
För att begära registerutdrag kan du använda vår e-tjänst som du når här. Du kan bara begära registerutdrag för dina egna
personuppgifter. Personuppgifterna kan komma att föras över till Länsstyrelsen i Örebro län, Kammarkollegiet,
inskrivningsmyndigheten, polismyndigheten, berörda grannar och sakägare samt följande enheter inom Kumla kommun: Vaverken och va-ledningar, bygglovsenheten, plan- och geodataenheten och ekonomiavdelningen.
Nämnden anlitar två personuppgiftsbiträden, EDP Consult AB och Origo Group Sverige AB, som har tillgång till dina
personuppgifter. Biträdena får inte använda personuppgifterna i strid med vad nämnden har bestämt. Om du anser att
nämnden behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan rättslig grund eller om du har andra frågor kring nämndens
behandling av dina personuppgifter så har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Postadress
Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
692 80 KUMLA

Besöksadress
Stadshuset, Torget 1

Telefon
019-58 80 00 (vx)

E-postadress
servicecenter@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se

