
 
 

 

 Anmälan om efterbehandling  
av ett förorenat område 
Enligt 28 § förordningen om  
miljöfarlig verksamhet och  
hälsoskydd 

MILJÖFÖRVALTNINGEN 
 

 
 

Ifylld blankett skickas till 
Miljöförvaltningen 
251 89 Helsingborg 

Kontakt 
Telefon 042-10 50 00 
miljoforvaltningen@helsingborg.se 

 
 

senast uppdaterad mars 2014 

 

A. Administrativa uppgifter     
Fastighet 
 
Fastighetsägare 
 

Besöksadress 
 

 
 

Verksamhetsutövare (anmälare) 
 

Utdelningsadress Postnr och ort 
 

Verksamhetsutövarens organisationsnummer 
 

Verksamhetsutövarens kontaktperson Telefon/fax 
 

Entreprenör (för saneringsarbetet) 
 

Kontaktperson hos entreprenör 
 

Telefon/fax 

Ev. Miljökontrollant 
 

Telefon/fax 
 

 
B. Lokalisering      
Områdesbeskrivning: (geologiska förutsättningar, naturvärden, närliggande recipienter avstånd till  
                                           bostäder, vattentäkter i närområdet etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Särskilda intressen: (t.ex. kulturminnen, Natura 2000, ledningssystem eller annan infrastruktur där  
                                       särskild hänsyn bör tagas) 
 
 
 
 
 



 

 

C. Tidigare verksamhet på platsen     
Kortfattad beskrivning av tidigare verksamhet på platsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Genomförda undersökningar     
Kortfattad beskrivning av genomförda undersökningar (riktad provtagning efter historisk genomgång 
av tidigare verksamhet el systematisk provtagning, förorening, halt uppskattade mängder). Bifoga gärna rapport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Beskrivning av efterbehandlingen/saneringen  
Beskrivning av efterbehandlingen (åtgärdsmetod) 
 
 
 
 
 
 
 

Vilka skyddsåtgärder planeras under efterbehandlingstiden? (ex täckning av massor, hjultvätt etc.)  
 
 
 
 
 
 

Tidplan för åtgärderna: 
 
 
F. Åtgärdsmål      
Planerad markanvändning: (efter efterbehandlingen) 
 

Sanering till Naturvårdsverkets generella 
riktvärden?  
 
Ja:  ___________Nej:______________ 

Om ja, till vilken nivå (KM, MKM, MKM GV) 
 

Platsspecifika riktvärden avses att användas? 
 
Ja: ___________  Nej:____________ 



 

 

Motiv för avsteg från generella riktvärden 
 

Riskbedömning bifogas i bilaga? 
 
Ja:____________ Nej:_______________ 

 
G. Egenkontroll      
Finns kontrollprogram för efterbehandlingen? 
 
Ja:____________   Nej:______________ 

Om nej, varför inte? 
 

Finns rutiner för rapportering av incidenter och olyckor? 
 
Ja:_____________  Nej:______________ 
 
H. Avfallshantering      
Förorenade massor har klassificerats enligt avfallsförordningen 2001:1063? 
(Farligt avfall/ icke farligt avfall) 
 
Ja:__________ Nej:____________ 

Kommer någon del av uppgrävda massor att bestå av farligt avfall? 
 
Ja:__________ Nej:____________ 

Skall området återfyllas med externa 
massor? 
 
Ja:__________ Nej:____________ 

Om ja: Hur kontrolleras att massorna inte är förorenade 
 
 

Beskriv hanteringen av förorenade massor (ev. sortering, siktning, krossning, kontroll av massornas 
föreningsgrad) 
 
 
 
 
 

Skall massorna lagras på platsen? 
 
Ja:__________ Nej:____________ 

Om ja. Hur skall uppgrävda massor lagras på platsen och 
hur länge? 
 

 
I. Utsläpp till vatten      
Uppstår avloppsvatten vid saneringen? 
(t.ex. länshållningsvatten) 
 
Ja:__________ Nej:___________ 

Om ja: Beskriv hur avloppsvattnet skall omhändertas. 
(reningsutrustning, recipient för avloppsvattnet etc.) 



 

 

J. Utsläpp till luft      
Förekommer utsläpp till luft vid 
efterbehandlingen? 
 
Ja:__________ Nej:___________ 

Om ja: Beskriv utsläppen, föroreningsinnehåll och 
utsläppspunkter. 

 
K. Buller och transporter   
Orsakar verksamheten buller?  
 
Ja:__________ Nej:___________ 

Om ja: Beskriv bullerkällorna (Ex. fläktar, transporter, 
slagljud etc.) 

Under vilken tidsperiod kommer bullret att pågå? 
(tid på dygnet och antal dagar) 

Beräknat antal transporter per dygn 

 
L. Följande bilagor har bifogats anmälan    
Situationsplan? (med uppgifter om efterbehandlingen t ex upplagsplats för massor, reningsanläggning för 
länsvatten etc.) 
Ja:__________ Nej:___________ 

Miljöteknisk markundersökning? 
Ja:__________ Nej:___________ 

Riskbedömning? 
Ja:__________ Nej:___________ 

Förslag på kontrollprogram? 
Ja:__________ Nej:___________ 

Övriga bilagor:  
 
 
 

UNDERSKRIFT  
 
_______________________________ ___________________________________ 
Ort och datum Namnunderskrift (ansvarig verksamhetsutövare) 
    

 __________________________________________ 
 Namnförtydligande 
 
Anmälan skickas i TVÅ exemplar till:  
Miljönämnden  
251 89 Helsingborg 
 
För din information vill vi meddela att personuppgifterna som du lämnat vid ifyllnad av blanketten kommer att behandlas  
i vårt datasystem för att underlätta vår kontroll och tillsyn. Om du vill ha ytterligare information om hur dina 
personuppgifter används eller vill att dessa ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till miljöförvaltningen. 
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