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Anmälan om efterbehandling av förorenat
område eller byggnad
Anmälan enligt miljöbalken om efterbehandling
enligt 28 § förordningen om miljöfarligt verksamhet
och hälsoskydd (1998:899).

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Fyll i hela blanketten och skicka den till miljöförvaltningen. Kontaktuppgifter finns längst ner i blanketten.
Miljöförvaltningen tar ut en timbaserad avgift, enligt gällande taxan beslutad av kommunfullmäktige, för
handläggning och tillsyn i samband med anmälan.
En situationsplan/karta över föroreningssituationen ska bifogas med anmälan.
Är föroreningen konstaterad genom miljöteknisk undersökning bifogas rapporten med anmälan.
Information om fastigheten
Fastighetsbeteckning (om flera ange samtliga)

Fastighetens adress

Fastighetsägare

Organisationsnummer/Personnummer

Telefon

E-postadress

Verksamhetsutövare (anmälare)
Namn

Organisationsnummer/Personnummer

Utdelningsadress

Telefon

E-postadress (adressat för myndighetsbeslut)

Kontaktperson (namn, e-post, telefon)

Faktureringsadress

Faktureringsreferens

Entreprenör (genomförare av saneringsentreprenad)
Namn

Kontaktperson

Telefon

E-postadress

Förorening
Typ av förorening (skicka med analysprotokoll, undersökningsrapporter och dylikt)

Ange vilka bilagor som medföljer anmälan
Bilaga 1: Situationsplan över förorenat område

Bilaga 2: Kontrollprogram

Bilaga 3: Rapport över miljöteknisk markundersökning och/eller analysprotokoll

Bilaga nr:

Postadress
Hedemora kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Box 201
776 28 Hedemora

Besöksadress
Åsgatan 62

Telefon (växel)
0225 340 00

Webbplats
hedemora.se

E-post
miljoochbyggkontoret@hedemora.se
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Områdesbeskrivning
Beskriv den närmaste omgivningen. Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder och annan störningskänslig verksamhet samt närmaste recipient där det
är relevant

Beskrivning av planerad saneringsåtgärd
Beskriv föreslagen saneringsmetod/åtgärd, planerad markanvändning, övergripande och mätbara åtgärdsmål

Saneringsområdets storlek

Riskbedömning (miljö- och hälsorisker)
Beskriv vilken riskbedömning som har gjorts och vilka miljö- och hälsorisker som föroreningssituation medför. Om en mer utförlig riskbedömning har gjorts bifoga
istället separat rapport.

Klassificering
Saneringsbehov och avgränsning av föroreningar bestäms genom:
förklassificering innan saneringsåtgärd. Beskriv metod, omfattning och enhetsvolymer/enhetsytor:

klassificering av uppgrävd jord eller uppsamlat vatten/sediment/byggnadsmaterial. Beskriv metod, omfattning och enhetsvolymer/enhetsytor:

Slutkontroll av schaktväggar, schaktbotten eller annat kvarvarande medium. Beskriv metod, omfattning och enhetsvolymer/enhetsytor:

Postadress
Hedemora kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Box 201
776 28 Hedemora

Besöksadress
Åsgatan 62

Telefon (växel)
0225 340 00

Webbplats
hedemora.se

E-post
miljoochbyggkontoret@hedemora.se
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Vilka platser ska användas för eventuell mellanlagring/provtagning/klassificering av uppgrävd jord eller uppsamlat vatten/sediment/ byggnadsmaterial.
Ange även tidsperiod för mellanlagringen.

Skyddsåtgärder
Beskriv vilka skyddsåtgärder som ska genomföras så att saneringsåtgärden och eventuell mellanlagring inte medför ökad spridning och exponering
av föroreningarna.

Kontroll (bifoga eventuell kontrollplan)
Beskriv kontrollen över att området uppfyller saneringsmål som ska uppnås efter saneringsåtgärden

Tidplan
Tidplan för arbetena inklusive uppföljande kontroll

Slutrapport
En slutrapport ska lämnas till miljöförvaltningen snarast efter genomförd efterbehandling/saneringsåtgärd och ska innehålla:

- Administrativa uppgifter.
- Uppgift om vilken del av fastigheten som behandlats.
- Redovisning av kontroll av att området är rent eller sanerat till angivet åtgärdsmål.
- Eventuella kvarlämnad föroreningssituation och dess miljö- och hälsorisker.
- Behov av efterkontroll eller markrestriktioner för den fortsatta markanvändningen.
- Sammanfattning och resultat från genomförda skyddsåtgärder och kontroller.
- Hur saneringsområdet har återfyllts/återställts.
- Sammanställning (typ, mängd, klass, hantering) av internt och externt hanterade förorenade medier/massor/avfall.
- Mottagningskvitton från mottagare av förorenade medier/massor/avfall.
- Relevanta ritningar, kartor, situationsplaner, fotodokumentation och analysrapporter.

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen
(GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens
kundtjänst tel. 0225-340 00.
Postadress
Hedemora kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Box 201
776 28 Hedemora

Besöksadress
Åsgatan 62

Telefon (växel)
0225 340 00

Webbplats
hedemora.se

E-post
miljoochbyggkontoret@hedemora.se
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Information
Att utföra saneringsåtgärder eller andra typer av markarbeten (så som grävning och schaktning) i ett förorenat område
kan innebära ökad risk för spridning och exponering av föroreningarna. Sådana åtgärder räknas därför som miljöfarlig
verksamhet som oftast måste föregås av en anmälan till miljöförvaltningen. Att inte göra en sådan anmälan är
brottsligt enligt 29 kap. 4 § 1b miljöbalken (1998:808).
Denna blankett för anmälan till miljöförvaltningen kan användas inför sanering av förorenade områden eller
byggnader. Blanketten måste undertecknas av behörig företrädare för den som ansvarar för åtgärderna.
Miljöförvaltningen granskar uppgifterna i anmälan och begär vid behov kompletteringar. Senast 6 veckor efter att
anmälan är komplett får du ett skriftligt beslut och därefter kan du påbörja arbetet.
Vid akut förorening
Vid läckage eller utsläpp ska åtgärd vidtas snarast möjligt för att förhindra spridning. Miljöförvaltningen ska dock
kontaktas omedelbart. Ring eller skicka via e-post informationen till miljöförvaltningen. En skriftlig anmälan ska
därefter skickas in så snart som möjligt.
Om provtagning
Behöver provtagning genomföras kan du som vägledning använda följande:
Vid volymer upp till cirka 200 kubikmeter bör minst ett samlingsprov tas ut och analyseras.
På volymer upp till 2 000 kubikmeter bör minst fem prover tas.
För volymer därutöver tas minst ett prov per ytterligare 1 000 kubikmeter.
Rör det sig om ett långt ledningsschakt kan prov tas var 50:e meter. Proverna ska dock vara representativa för
de 50 meterna till exempel genom att provet på sträckan utgörs av samlingsprov. Finns misstanke om förorening utefter
en begränsad sträcka bör provtagning ske så att prov tas före, efter och vid den misstänkta föroreningen. Är det fråga
om större ytor bör en särskild provtagningsplan upprättas.
Utöver detta kan du också behöva ta ett laktest (ett så kallat L/S 10) om det är så att du vill kunna återanvända
massorna någon annanstans än där de uppkom. Har du olika sorters jord med avseende på till exempel olika
föroreningsinnehåll eller jordmån bör ett laktest genomföras per ”jordsort”.
Buller
Om bullrande arbeten planeras under natt, kl 22.00 – 07.00, krävs dessutom tillstånd av polisen. Riktlinjer för buller
på byggplatser finns på Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se
Har du frågor angående anmälan eller en anmälningspliktig åtgärd är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen på
telefon: 0225 340 00 eller via e-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se

Postadress
Hedemora kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Box 201
776 28 Hedemora
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Åsgatan 62

Telefon (växel)
0225 340 00
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