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Anmälan om efterbehandling av förorenad mark
enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att
tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art,
omfattning och miljöeffekter. Anmälan ska lämnas in i god tid innan åtgärden/åtgärderna
vidtas.
Person-/företagsuppgifter
Namn/anmälare

Fastighetsbeteckning

Adress

Organisationsnummer

Postadress

Kontaktperson

Telefon (dagtid)

Bransch/typ av verksamhet

Mobil nr

Fastighetsägare

E-postadress
Anläggningens koordinater (rikets koordinater sex
siffror när, se hitta.se eller eniro.se)

X=

Kod och prövningsnivå enl. bilagan till Förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Y=

Fakturaadress (om annan än ovan) och referens

Bakgrund

En allmän beskrivning av objektet och dess omgivningar (max 1440 tecken)

Beskrivning av föroreningssituationen
Vad är förorenat?

Jord

Grundvatten

Ytvatten

Sediment

Annat ………….………………………………………………………………………………………….

M07 mars 2015
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Planerade åtgärder

Vilket är målet för åtgärden? (max 540 tecken, alternativt skicka med en bilaga om du vill skriva mer)

.
Vilka metoder kommer att användas? (max 540 tecken, alternativt skicka med en bilaga om du vill skriva mer)

Samråd
Har samråd hållits?

Nej

Ja, tidpunkt …………………………………….

Teknisk beskrivning

Vad kommer att göras? Vilka aktiviteter/moment kommer efterbehandlingen att omfatta? (max 450 tecken)

Hur hanteras restprodukter och förorenat material? (max 450 tecken)

Tidplan
Arbetet beräknas starta ………….……….…….. och avslutas ………………..………..

Miljöeffektbeskrivning (se 2 kap i miljöbalken)

Vilka negativa effekter kan uppkomma som en följd av efterbehandlingsarbetet? (max 450 tecken)

Vilka åtgärder kommer att vidtas för att minimera riskerna för en negativ påverkan på människors hälsa och
miljö under saneringen och i framtiden? (max 450 tecken)
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Uppföljning och kontroll
Vilka kontroller kommer att göras? Avser både utförandekontroll och ev. uppföljande kontroll. (max 360 tecken)

Hur ska kontrollerna dokumenteras?
Vem gör kontrollerna?
Hur kommer kontrollerna att redovisas?

Ev. informationsfrågor
Kommer allmänheten att informeras?

Nej
Ja
Tidpunkt ……………….……………………………………….………………………….
Vem informerar? …………………………………….…………………………………….
Hur sker informationen?……………………………..…………………………………….
Anmälan om deponering av förorenade massor, byggavfall etc. ska göras till miljö- och
hälsoskyddskontoret separat av ansvarig verksamhetsutövare för den aktuella deponin.
Till anmälan ska situationsplan och ev. provtagningsplan bifogas.

Underskrift
………………………………………………………… ……………………………………………………...……
Ort och datum
Underskrift

……………………………………………………...……
Namnförtydligande

Anmälan med bilagor och eventuella
miljökontrollplaner skickas till:
Miljö- och hälsoskyddskontoret
551 89 JÖNKÖPING

Besöksadress: Juneporten, Västra Storgatan 16
Telefon: 036-10 50 00
www.jonkoping.se

