ANMÄLAN OM AVHJÄLPANDEÅTGÄRD FÖR
FÖRORENING (5112)

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

FASTIGHETSÄGARE/VERKSAMHETSUTÖVARE
Verksamhetens namn:

Organisationsnummer:

Verksamhetsansvarig:

Telefon:

Kontaktperson:

Telefon:

Adress:

Postnummer:

Postort:

Faktureringsadress (om annan än ovan):

Postnummer:

Postort:

E-post:

Telefon:

ENTREPRENÖR
Namn:

Organisationsnummer:

Adress:

Postnummer:

Postort:

Kontaktperson:
E-post:

Telefon:

ANSVARIG FÖR MILJÖKONTROLL
Namn:

Telefon:

Kontaktperson:

Telefon:

Adress:

Postnummer:

Postort:

E-post:

FASTIGHET

Fastighetsbeteckning:

Kommun:

Fastighetsägare:

Organisationsnummer:

Adress:

Postnummer:

Postort:

E-post:

Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor

Postadress
183 80 Täby

Hemsida
www.srmh.se

Växel
08-578 663 00

Ett samarbete mellan
Täby · Vaxholm · Lidingö
Norrtälje · Vallentuna

Besöksadress
Kemistvägen 8, Täby

E-post
miljokontoret@srmh.se

Fax
08-758 15 76
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UPPGIFTER OM PLATSEN OCH ÅTGÄRDSMETOD

Ge en kort beskrivning av området (geologiska förutsättningar, närliggande recipienter, avstånd till
bostäder, dagvattenbrunnar, vattentänkter i närheten, Natura 2000, etc), bifoga eller hänvisa till
rapporter:

Beskriv planerad användning av marken, inklusive markanvändningstyp (t.ex. bostäder, industri,
grönområde) samt om grävarbeten är aktuellt ange orsak:

Ange typ av föroreningar/förväntade föroreningar samt föroreningsutbredning (m2 eller km2):

Ange vilken saneringsmetod/åtgärdsmetod som kommer att användas samt hur kommer
saneringsarbetet/åtgärdsarbetet att utföras:

Ange vilka skyddåtgärder kommer att vidtas för att förhindra spridning av föroreningar:
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Ange saneringsmål/åtgärdsmål såsom känslig markanvändning (KM), mindre känslig markanvändning
(MKM) m.m. Om platsspecifika riktvärden (PSRV) kommer användas ska dessa redovisas:

AVFALLSHANTERING/MASSHANTERING

Beskriv vilka massor som kommer att transporteras bort vid saneringsarbetet/efterbehandlingsarbetet
med avseende på föroreningsnivåer:

Vilket/vilka företag kommer att transportera massorna?

Ange slutligt omhändertagande av massorna t.ex. deponi, behandlingsanläggning:

Klassificering av massor:

☐
☐
☐
☐

Del av massor har klassificerats som farligt avfall
Del av massor har klassificerats som mindre än ringa risk
Del av massor har klassificerats som icke farligt avfall
Inga massor har klassificerats

Om del av massorna kommer återvinnas, beskriv inom vilket område:

Om del av massorna kommer lagras på området, beskriv hur länge och på vilket sätt:
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KONTROLL OCH PROVTAGNING

Om det finns ett kontrollprogram för efterbehandlingen, beskriv hur kontroll och provtagning kommer
utföras:

TIDSPLAN

Ange tidsplan för saneringsarbetet inkl uppföljningsarbete i form av kompletterande provtagning för att
verifiera att uppsatta åtgärdsmål har klarats:

FÖLJANDE BILAGOR HAR BIFOGATS ANMÄLAN
Bilaga

Beteckning:

☐ Skiss/situationsplan över provpunkter för grundvatten och jord
☐ Sammanställning över analyssvar/analysprotokoll

☐ Situationsplan (med förorenade området inritat liksom eventuellt

förvaringsplats för massor och eventuella reningsanlägningar för
länsvatten, etc).
☐ Miljötekniska markundersökningar (uppgifter om provtagning och
föroreningar, provtagningsplan/provtagningspunkter, etc.).
☐ Provtagningsplan

☐ Förslag på kontrollprogram/kontrollplan
☐ Masshanteringsplan

☐ Övriga bilagor, ange vilka:
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

UNDERSKRIFT
Ort:

Datum:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor tar ut en timavgift för handläggning i samband med tillsyn
vid förorenade områden. Se taxa på www.srmh.se.
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679
och annan tillämplig lagstiftning.
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har lagligt stöd för att behandla dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra
en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i nämndens myndighetsutövning.
Mer information om hur dina personuppgifter behandlas hittar du här www.taby.se/personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ska du inte
använda denna blankett utan istället ta kontakt med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

