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Bygg- och miljönämnden

Anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Anmälan
om avhjälpande åtgärder

Denna anmälan vara Bygg- och miljönämnden tillhanda
senast sex (6) veckor innan planerad start.
Anmälare
Fastighetsägare

Fastighetsbeteckning
Besöksadress

Postnummer

Telefon

Mobil

e-post

Personnummer

Ort

Anmälare
Verksamhetsutövare
Kontaktperson
Utdelningsadress

Postnummer

Telefon

Mobil

e-post

Organisationsnummer

Ort

Anmälare
Entreprenör/konsult (för saneringsarbetet)
Kontaktperson
Telefon
Ev. miljökontrollant
Kontaktperson
Telefon

Tidigare myndighetskontakt
Ev. tidigare kontakter med miljökontoret (vem, när, hur)
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Följande bilagor har bifogats anmälan:
Situationsplan (med det förorenade området inritat, förvaringsplats för
massor, ev. reningsanläggningar)

Ja

Nej

Miljöteknisk markundersökning (uppgifter om provtagning och
föroreningar, provpunkter, jord, vatten, djup etc.)

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Riskbedömning

Förslag på kontrollprogram

Åtgärdsutredning

Egenkontroll

Övriga bilagor

Lokalisering - områdesbeskrivning
Beskriv den närmaste omgivningen och ange markanvändningstyp (t ex bostäder, industri, grönområde)

Beskriv geologi (lagerföljd, typ av material, mäktighet)

Djup till grundvattenyta (meter under markyta)

Avstånd till recipient (ytvatten, sjö, bäck)

Avstånd till vattentäkt

Avstånd till bostäder

Särskilda intressen
(kulturminnen, Natura 2000, ledningssystem, speciell infrastruktur)
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Verksamhet på platsen
Kortfattad beskrivning av tidigare verksamhet

Kortfattad beskrivning av nuvarande verksamhet

Genomförda undersökningar
Finns en markundersökning* utförd (jord- och/eller vattenprov,
avser ej geoteknik)

Ja

Nej

Datum

Finns annan undersökning utförd (porgas, luft, materialprover)

Ja

Nej

Kommentar

* Enligt miljöbalken 10 kap. 11 § upplysningsplikten gäller att: den som äger eller brukar en fastighet skall oavsett om området
tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen
kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Utredda avhjälpande åtgärder
Har alternativa åtgärder utretts?

Ja

Nej

Vilka alternativa åtgärder har utretts (Fyll på med utredda åtgärder, föreslagen metod, nollalternativ och total sanering bör vara ett minimum)

1.
2.
3.
4.
5.

Föreslagen metod
Nollalternativ (ingen åtgärd)
Total sanering
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Avhjälpande åtgärder som avses att genomföras
Planerad arbetstid (datum och tider)

Beskrivning av avhjälpande åtgärder

Skyddsåtgärder som planeras under arbetet (t ex täckning av massor, hjultvätt)

Säkerhetsåtgärder vid driftstörning och haverier (t ex åtgärder för att minska miljöpåverkan vid olycka)

Finns rutiner för rapportering av incidenter och
olyckor (egenkontroll)
Förekommer utsläpp till luft

Ja

Nej

Ämne/n

Utsläppspunkt

Vilka åtgärder vidtas för att minska utsläppet
(reningsutrustning, kolfilter)

Ämne/n

Utsläppspunkt

Beskriv hur avloppsvatten skall omhändertas,
reningsutrustning, recipient (ytvatten, spill/dagvatten)

Ja
Nej

Avloppsvatten uppstår (t ex
länshållningsvatten uppumpat
grundvatten)

Ja
Nej

Åtgärdsmålen stöds på:
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning
Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning
Platsspecifikt riktvärde
Annat:

Motiv till att platsspecifikt riktvärde används?
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Transporter och Buller
Antal transporter per dygn

Antal transporter totalt

Vilka huvudsakliga transportvägar är planerade

Orsakar verksamheten buller? Om ja, beskriv bullerkällor (ex fläkt, transporter, slagljud, maskiner)

Ja
Nej
Under vilka dagar/tid på dygnet kommer bullret pågå?

Avfallshantering
Förorenade massor har klassificerats enligt avfallsförordningen
(2011:927) (farligt avfall/icke farligt avfall)

Kommer någon del av uppgrävda massor att bestå av farligt avfall?

Ja

Ja

Nej

Nej

Beskriv hanteringen av de förorenade massor som tas upp (mottagare, föroreningsgrad, sortering, krossning)

Skall massorna lagras på området?

Om ja, hur länge, på vilket sätt.

Ja
Nej
Kommer området att återfyllas med externa massor

Ja
Nej
Vilken typ av ersättningsmassor kommer att användas vid återfyllnad?

Hur kontrolleras att återfyllnadsmassorna inte är förorenade, över KM?

På vilket sätt avgörs om föroreningar finns kvar i schaktgropen/ ev grundvatten?
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Egenkontroll
Ansvarig för arbetet på platsen

Ansvarig för kvalitetskontroll

Ansvarig för att lagar och beslut följs

Kort beskrivning av egenkontrollen

Anmälare - Härmed intygar jag att ovanstående lämnade uppgifter är riktiga:

Ort

Datum

Underskrift

Information
Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som
behövs för att Bygg- och miljönämnden ska kunna bedöma verksamheten. Om
utrymmet i blanketten inte räcker till kan ytterligare information lämnas i bilagor. En
ofullständigt ifylld ansökan kan innebära längre handläggningstid.
Anmälan ska skickas in till Bygg- och miljönämnden, 265 80 Åstorp, eller lämnas på
kommunens Medborgarkontor, Storgatan 7.
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 enligt miljöbalken. 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 blankettutställaren.
Ej fullständigt ifylld anmälan kan förlänga handläggningstiden.
Avgift
För handläggning av anmälan tas en avgift ut för nedlagd handläggningstid enligt den
taxa kommunfullmäktige beslutat (2009-12-14, 167 §). Taxan justeras årligen.
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