ANMÄLAN FÖRORENADE OMRÅDEN

MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETEN

Den som upptäcker ett föroreningsskadat område ska enligt 10 kap 11 § miljöbalken underrätta tillsynsmyndigheten.
Den som planerar att vidta saneringsåtgärder ska anmäla detta till tillsynsmyndigheten enligt 28 förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Läs informationen på sidan 5 innan du fyller i blanketten

ANMÄLAN avser:
Underrättelse om upptäckt förorening enligt 10 kap 11 § MB
Anmälan om efterbehandling av förorenat område enligt 28 §

Datum när föroreningen upptäcktes
Ange startdatum för sanering

förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

INFORMATION OM FASTIGHETEN
Fastighetsbeteckning
Fastighetens utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer och ort

Fastighetsägarens efternamn

Fastighetsägarens förnamn

Telefon dagtid

Personnummer/Organisationsnummer

E-post

VERKSAMHETSUTÖVARE (Anmälare)
Efternamn (verksamhetsutövare)

Förnamn (verksamhetsutövare)

Utdelningsadress (gata, box etc.) (verksamhetsutövare)

Postnummer och ort

Telefon dagtid

Personnummer/Organisationsnummer

E-post
Kontaktperson efternamn

FÖRORENING
Förorenat medium (jord, grundvatten, sediment, byggnader)

Typ av förorening

Föroreningens uppkomst om den är känd

Uppskattad förorenad volym (ange vilken enhet)

Kontaktperson förnamn
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ENTREPRENÖR / KONSULT
Namn (genomförare av saneringsentreprenad)
Kontaktperson efternamn

Kontaktperson förnamn

Telefon dagtid

E-post

BILAGOR SOM MEDFÖLJER ANMÄLAN
Situationsplan över förorenat område

Analysprotokoll

Rapport över miljöteknisk undersökning

Kontrollplan

Utredning med riskbedömning

Annat, nämligen:

OMRÅDESBESKRIVNING
Ange geologiska- och hydrologiska förhållanden, spridningsförutsättningar, naturvärden, närmaste recipient

NÄRLIGGANDE BOSTÄDER / VERKSAMHETER
Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder och annan störningskänslig verksamhet och om de boende/anställda kommer att påverkas av
efterbehandlingen (avstängda gator, damning, buller, lukt etc.) Har de berörda informerats? Vilka skyddsåtgärder ska vidtas för att minimera
påverkan?
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BESKRIV FÖRESLAGEN EFTERBEHANDLINGSÅTGÄRD

MÅLSÄTTNINGAR MED EFTERBEHANDLINGEN
Om förorenade massor avses lämnas kvar eller om platsspecifika riktvärden ska åberopas måste en utredning med riskbedömning bifogas till
anmälan
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REDOGÖR FÖR DE KONTROLL-, SKYDDS- OCH UPPFÖLJNINGSÅTGÄRDER SOM KOMMER VIDTAS,
ALTERNATIVT BIFOGA KONTROLLPLAN
Hur förhindras spridning av föroreningarna till omgivningen? Hur kontrolleras att området är rent efter sanering? Kommer någon uppföljning
att göras?

PLANERAD TIDSPLAN FÖR EFTERBEHANDLINGSÅTGÄRDERNA
Startdatum, datum för färdigställande, tidsplan för ev. uppföljningsåtgärder etc.

Avgift
Avgift tas ut enligt gällande taxa. Avgiften är 900 kr/timme och avgift tas ut baserat på den tid
handläggningen tar. Faktura skickas separat.
Underskrift
Härmed intygas att inlämnade uppgifter är korrekta
Ort

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Blanketten skickas i två exemplar till:
Miljö- och byggmyndigheten
Box 53
243 21 HÖÖR
eller via
e-post: miljo-byggnadsnamnd@hoor.se

Information om behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)
Dina personuppgifter lagras i ett databaserat register hos miljö- och byggmyndigheten. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna
administrera ansökan/anmälan. Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få besked om personuppgifter som rör dig (26 §).
Ansökan enligt 26 § ställs till miljö- och byggmyndigheten.
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INFORMATION – Läs igenom innan du fyller i blanketten
Ärendets handläggning


Anmälan om avhjälpande åtgärd av en föroreningsskada ska i god tid, minst 6 veckor innan
verksamheten startas, skickas till miljö- och byggmyndigheten.



Vid läckage eller akuta utsläpp ska åtgärd vidtas snarast möjligt för att förhindra att
föroreningen sprids. Miljö- och byggmyndigheten ska kontaktas omedelbart. Därefter ska
en skriftlig anmälan skickas in så snart som möjligt.



Miljö- och byggmyndigheten bekräftar att anmälan har kommit in och begär kompletteringar
om anmälan är ofullständig.



När faktaunderlaget i anmälan är tillräckligt kan miljö- och byggmyndigheten förelägga om
försiktighetsmått eller förbud eller lämna besked om att saneringen kan genomföras såsom
beskrivs i anmälan.



Anmälaren bör avvakta beslut från miljö- och byggmyndigheten innan åtgärder påbörjas.

Till anmälan ska följande bifogas
1. Situationsplan över det förorenade området
2. Eventuellt en kontrollplan som bl.a. bör innehålla
a. Skyddsåtgärder för att förhindra spridning av förorening
b. Kontroll av jord som lämnats kvar är ren (provtagning i schaktbotten och schaktväggar,
antal delprov)
c. Kontroll av att den jord som transporteras bort går till rätt mottagningsanläggning
d. Kontroll och eventuell efterbehandling av länshållningsvatten, Vart leds det? Volymer?
3. Rapport över miljöteknisk markundersökning och/eller kommenterade analysresultat som har
föregått efterbehandlingen

Slutrapport
Slutrapport ska insändas snarast, dock senast 6 veckor, efter genomförd efterbehandling och innehålla:


Administrativa uppgifter



Uppgift om vilken del av fastigheten som har behandlats



Redovisning av kontroll att området är sanerat till godkänd nivå, dvs. att saneringsmålen är uppfyllda.



Eventuellt kvarlämnade föroreningar



Masshantering, mängder, transportör, mottagare

Är saneringsmålen uppfyllda skickas ett granskningsutlåtande från miljö- och byggmyndigheten
tillsammans med ett beslut om avgift för handläggningen av anmälningsärendet.

