
Ludvika kommun 
Hemsida 
www.ludvika.se 

E-post
miljo.bygg@ludvika.se 

Organisationsnr 
212000-2270 

Postadress 
771 82 Ludvika 

Besöksadress 
Carlavägen 24 
771 30 Ludvika 

Telefon 
0240-860 00 

Fax 
0240-810 26 

Bankgiro 
467-5088

Sida 
1(2) ANMÄLAN 

om avhjälpandeåtgärd av förorenat 
område eller anläggning 

Skickas till: 
Ludvika kommun
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
Verksamhetsområde miljö och bygg
771 82 Ludvika

information
Anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899), om 
avhjälpandeåtgärd av sådana områden som avses i 
10 kapitlet miljöbalken. 

Sökande 
Namn Personnummer eller organisationsnummer 

Gatuadress E-postadress 

Postnummer och -ort Telefonnummer dagtid Mobilnummer 

Faktureringsadress om annan än ovan Postnummer och ort om annan än ovan 

Fakturareferens  Kontaktperson 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Besöksadress Postnummer och –ort 

Kontaktperson Telefon 

Beskrivning av objekt där avhjälpandeåtgärd planeras 
Typ av markanvändning, även planerad 

Tidigare verksamheter 

Typ av förorening, halter, utbredning, mängder och liknande 

Saneringsmetod inklusive försiktighetsmått 

Saneringsmål 



2 

Entreprenör 
Namn entreprenör Organisationsnummer 

Gatuadress Postnummer och –ort 

Kontaktperson Telefonnummer E-postadress 

Miljökontrollant 
Namn miljökontrollant Organisationsnummer 

Gatuadress Postnummer och –ort 

Kontaktperson Telefonnummer E-postadress 

Tidplan 
Tidplan för arbetet 

Avfallshantering 
Typ av avfall och uppskattade mängder i kilogram 

Förvaringsplats för avfall 

 Transportör av avfall 

Mottagare av avfall (mellanlagring/slutlig mottagare) 

Övriga upplysningar 

Underskrift 
Ort och datum Namnteckning 

Namnförtydligande 

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, 
Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För mer information, besök www.ludvika.se/gdpr.

Bifogade handlingar 
• Situationsplan över området där förväntade och kända föroreningar framgår
• Miljötekniska undersökningar
• Övrigt

Avgift 
För prövning av anmälan faktureras en avgift enligt en taxa som har beslutats av kommunfullmäktige. 

http://www.ludvika.se/gdpr
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