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Anmälan om efterbehandling av 
                                          förorenad mark eller område 

 Enligt 28 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Salems kommun 

144 80 Rönninge    

Fyll i hela banketten och skicka den till adressen ovan eller via e-post till msb@salem.se. 

Information om fastigheten

Fastighetens adress

Fastighetsägare                                                                                                          Organisationsnummer/personnr

Telefon                                                                                                                 E-post

Markägare, om annan än fastighetsägare

Verksamhetsutövare (vanligen fastighetsägaren)

Utdelningsadress

Telefon E-post

Kontaktperson

Faktureringsadress

Faktureringsreferens

Om föroreningen

Föroreningens uppkomst (om känd)

Fastighetsbeteckning

Namn Organisationsnummer/personnr

Bygg- och miljöenheten

Typ av föroreningar (bifoga analysprotokoll, undersökningsrapporter eller liknande)

mailto:msb@salem.se
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Entreprenör (utförare av efterbehandlingen)
 

Utdelningsadress                                                                                                 Kontaktperson

Postadress                                                                                                            Telefon

Faktureringsadress                                                                                              E-post

Interndebiteringsnummer (kommunal verksamhet) Övrigt

Ansvarig för miljökontroll

Telefon                                                                                                                 E-post

Postadress                                                                                                           Kontaktperson

Lokalisering/Omgivning

 

Samråd

Kräver åtgärden (efterbehandlingen) något samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för vattenverksamhet angående risken att väsentligt
ändra naturmiljön?

 

Företagsnamn                                                                                                      Organisationsnummer

Företag                                                                                                                 Organisationsnummer

Beskriv den närmaste omgivningen. Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder och annan störningskänslig
verksamhet, vattentäkt eller vattenskyddsområde, samt till närmaste recipient (ex. sjö, vattendrag el. dike)

Kräver åtgärden (efterbehandlingen) något samråd enligt 11 kap. miljöbalken för vattenverksamhet?



                        3 (5) 

Tidigare verksamhet på platsen

 

Utförande av efterbehandling

Genomförda undersökningar

 

Redovisa hur efterbehandlingen kommer att genomföras. Ange metodik, behandling på plats,
transporter, provtagningar och omgivningskontroll

Ge en kortfattad beskrivning av tidigare verksamheter på platsen och som har bidragit till föroreningarna.
Ange även vilken/vilka föroreningar respektive verksamhet har bidragit med.

Beskrivning av genomförda undersökningar, utredningar, riskbedömningar, spridningsmodeller etc.
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Föreslagna mål med efterbehandlingen

Motiv till eventuella avsteg från Naturvårdsverkets generella alt. platsspecifika riktvärden

Kontroll/kontrollplan

Miljöutsläpp/buller

Förväntas det förekomma utsläpp till luft under efterbehandlingen?

Förväntas damning uppstå under efterbehandlingen?

Förväntas buller uppstå under efterbehandlingen?

 

Ange föreslagna saneringsmål/riktvärden för respektive förorening/parameter (KM, MKM etc.).

Beskriv planen för hur spridning av föroreningar till omgivningen ska undvikas

Förväntas länshållningsvatten/avloppsvatten/processvatten uppstå under efterbehandlingen?
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Transporter

Avfall/förorenade massor/schaktmassor 

Ange klassificeringen av massorna (farligt avfall, icke-farligt avfall)

Hur ska massorna hanteras? (mellanlagras, deponeras, sorteras etc.)

 Driftperioder och arbetstider 

Arbetstider under efterbehandlingen (tider på dygnet och dagar i veckan)

 

Liksom alla handlingar som inkommer till Salems kommun utgör uppgifterna på denna blankett allmän 
handling som vanligtvis är offentlig. Personuppgifter kommer att lagras digitalt hos myndigheten och 
användas inom ramen för myndighetens tillsynsuppgifter enligt lag. Timavgift tas ut för handläggning 
enligt gällande kommunal taxa. 

 Uppskattat antal transporter per dygn, och uppskattat antal transporter totalt för hela efterbehandlingen

Ange förväntad mängd massor, och om de är förorenade

Saneringsperiod/perioder mellan (år och månad)
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