Anmälan enligt förordning om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd § 28

LULEÅ KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

Anmälan om efterbehandling/avhjälpande åtgärder för förorenat område
Administrativa uppgifter
Verksamhetsutövare:

Kontaktperson:

Besöksadress:

E-post:

Postadress:

Postnummer och ort:

Telefon kontaktperson:
Faktureringsadress:

Eventuell uppgift om märkning av faktura;

Organisationsnummer:
Fastighetsbeteckning för förorenade området:

Ligger området i eller nära ett Natura 2000 område, vattenskyddsområde eller annat skyddsvärt vattenområde?
Ja
Nej

Administrativa uppgifter (om Luleå kommun är verksamhetsutövare)
Förvaltning, avdelning och ansvarig person:

Kontaktperson:

Besöksadress:

E-post:

Postadress:

Postnummer och ort:

Faktureringsadress och referensperson:
Telefon kontaktperson:
Organisationsnummer:
Fastighetsbeteckning för förorenat område:

Ligger området i eller nära ett Natura 2000 område eller vattenskyddsområde?
Ja
Nej

Ansvarig på plats för åtgärderna (om annan än verksamhetsutövaren)
Företag:
Kontaktperson:

Telefon kontaktperson:

Vem kommer att utföra miljökontroll/slutrapportering (se informationen, sista sidan)
Företag som utför miljökontroll:

Kontaktperson/Telefon:
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E-post:

Skicka anmälan till Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg, Luleå kommun, 971 85
Luleå eller lämna på, Rådstugatan 11, Stadshuset

Bilagor som skickas med
Anmälan §28 (ska beskriva planerade åtgärder i rimlig omfattning)
Undersökningsrapporter
Resultat från undersökningar
Annat, beskriv;

Lämna anmälan till oss senast sex veckor före efterbehandlingen/de avhjälpande
åtgärderna planeras att starta.
Om det är något du funderar över, kontakta vår kundtjänst på 0920-45 30 00.
Information om vad en anmälan ska innehålla
Det framkommer vad en anmälan ska innehålla i 25 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Där står att en anmälan som avses i 9 kap 6 § miljöbalken
(även § 28) ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för
att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdernas
art, omfattning och miljöeffekter.
En anmälan enligt 28 § bör följa Naturvårdsverkets (NVV) vägledningar avseende
förorenade områden, se exempelvis NVV vägledningsrapporter 5976, 5977 och 5978 från
2009. En sådan anmälan bör även innehålla uppgifter om hantering och klassning av det
avfall som uppstår vid åtgärderna samt information hur området kommer att återställas.
Samtliga uppgifter på anmälningsblanketten ska fyllas i. Anmälan och
undersökningsrapporter och annat som ligger till grund för information i anmälan ska bifogas
eller hänvisas till även om de tidigare skickats in till oss. Vi ser gärna att en konsult med
dokumenterad kunskap inom ämnesområdet anlitas för utredningar/undersökningar/ta fram
anmälan osv.
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Information

Förorenade områden
Miljöbalkens 10 kapitlet innehåller lagar som reglerar frågor som rör förorenade områden. Andra kapitel i
miljöbalken som vanligtvis är aktuella vid anmälan enligt § 28 är; 15 kap om Avfall samt 2 kap med de
allmänna hänsynsreglerna.

Upplysningsskyldigheten
Enligt 10 kap skall den som äger eller brukar en fastighet oavsett om området tidigare ansetts förorenat
genast underrätta stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg om det upptäcks en förorening på
fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Anmälningsplikt
Det är förbjudet att utföra åtgärder i ett förorenat område utan att anmäla detta till tillsynsmyndigheten
Anmälningsplikten för en avhjälpandeåtgärd framgår av 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd. Vi behöver er anmälan minst sex veckor innan verksamheten ska starta. I vissa fall kan
även markundersökningar vara anmälningspliktiga, om huvudmannen bedömer att de kan medföra mer än
ringa risk för ökad föroreningsspridning eller exponering.

Handläggning
När anmälan kommit till miljö- och byggnadsnämnden granskar vi denna och begär eventuellt kompletteringar.
Vi inhämtar de yttranden som bedöms nödvändiga och fattar sedan ett beslut i ärendet.
Eventuella undersökningsrapporer som kommer ligga till grund för er anmälan bör lämnas till
tillsynsmyndigheten för granskning så snart de är utförda (se upplysningsskyldigheten).

Er rapportering från utförda åtgärder

Efter sanering ska saneringsrapport alltid lämnas in till stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg.
Vad denna ska innehålla kommer att framkomma i vårt beslut i ärendet.

Övriga tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet
Uppmärksamma att inom ett efterbehandlingsprojekt kan det finnas moment som i sig är anmälnings- eller
tillståndspliktigt enligt andra delar av lagstiftningen exempelvis behandling av farligt avfall eller
vattenverksamhet.

Avgift

Avgift för handläggning är 1050 kr/timme (2019). Avgiften grundas på taxa beslutad av kommunfullmäktige (kf
2018-12-17 § 244).
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