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Anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning
av föroreningsskada
28 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).
Denna anmälan ska vara miljö- och tillståndsnämnden tillhanda senast 6
veckor innan planerad start.
VERKSAMHETSUTÖVARE/FASTIGHETSÄGARE
Fastighet

Fastighetsägare

Besöksadress

Verksamhetsutövare (på fastigheten)

Utdelningsadress inkl. postnr och ort
Verksamhetsutövares org.nr

Kontaktperson, telefon

MILJÖKONTROLLANT (sakkunnig och oberoende miljökonsult)
Namn
Adress
Postnr och ort
Kontaktperson, telefon

SANERINGSENTREPRENÖR
Entreprenör för saneringsarbetet
Adress
Kontaktperson ink telenummer och mail

BESKRIVNING AV FÖRORENINGSSKADA
Beskrivning om vad som inträffas, tidpunkt mm
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LOKALISERING
Områdesbeskrivning (geologiska förutsättningar, närliggande recipienter, avstånd till bostäder, vattentäkter i
närområdet m.m.)

Särskilda intressen (kultur/fornlämningar, Natura2000, ledningssystem el annan infrastruktur där särskild hänsyn
bör tas)

TIDIGARE VERKSAMHET PÅ PLATSEN
Kortfattad beskrivning av tidigare verksamheter på platsen

GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR
Kortfattad beskrivning av genomförda undersökningar (provtagning eller historisk utredning av tidigare verksamhet,
förorening, halt uppskattade mängder) Bifoga gärna rapport.

BESKRIVNING AV EFTERBEHANDLING/SANERING
Beskrivning av efterbehandling (åtgärdsmetod)

Vilka skyddsåtgärder planeras under efterbehandlingstiden (täckning av massor, hjultvätt mm)

Tidplan för åtgärderna (beräknad startdatum samt hur lång tid åtgärden beräknas ta)

ÅTGÄRDSMÅL
Planerad markanvändning (efter slutförd efterbehandling)
Naturvårdsverkets generella riktvärden ska tillämpas:
Om ja, för vilken nivå:
Platsspecifika riktvärden avses användas

□ JA
□ NEJ
□ Känslig mark (KM) □ Mindre känslig mark (MKM)
□ JA
□ NEJ

Motiv för avsteg från generella riktvärden

Riskbedömning bifogas i bilaga

□

JA

□

NEJ
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EGENKONTROLL
Kommer kontrollprogram behövas efter avslutad sanering?

□

JA

□

NEJ

□

JA

□

NEJ

Om nej, varför inte?
Finns rutiner för rapportering av incidenter och olyckor?

AVFALLSHANTERING
Förorenade massor har klassificerats enligt avfallsförordningen 2011:927 (Farlig avfall/icke farlig avfall)

□

JA

□

NEJ

Kommer någon del av massorna bestå av farlig avfall?

□

JA

□

NEJ

Beskriv hanteringen av förorenade massor

□

Ska massor lagras på platsen?

□

JA

NEJ

Om ja, hur ska uppgrävda massor lagras på platsen och hur länge?
Ange godkänd transportör av förorenade massor
Ange godkänd mottagare av förorenade massor
Ska mottagaren mellanlagra de förorenade massorna eller är det slutligt omhändertagande?

Skall området återfyllas med externa massor?

□

□

JA

NEJ

Om ja, hur kontrolleras att massorna inte är förorenade?

UTSLÄPP TILL VATTEN
Avloppsvatten uppstår vid efterbehandlingen (t. ex. länshållningsvatten)

□

□

JA

NEJ

Om ja, beskriv hur avloppsvattnet ska omhändertas (reningsutrustning, recipient för avloppsvattnet etc.)

UTSLÄPP TILL LUFT
Förekommer utsläpp till luft vid efterbehandlingen?

□

JA

□

NEJ

Om ja, beskriv utsläppen, föroreningsinnehåll och utsläppspunkter
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BULLER OCH TRANSPORTER

□

□

Orsakar verksamheten buller?
JA
NEJ
Om ja, beskriv bullerkällorna (t ex fläktar, transporter, slagljud)
Under vilken tidsperiod kommer bullret pågå? (tid på dygnet, antal dagar)
Beräknat antal transporter per dygn

BILAGOR
Följande bilagor ska bifogas anmälan:
Situationsplan
Miljöteknisk markundersökning
Riskbedömning
Förslag på kontrollprogram
Provtagningsplan
Övriga bilagor

UNDERSKRIFT
Datum

Underskrift

Behandling av personuppgifter.
Miljö- och tillståndsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning
(GDPR). Läs mer om hur Ängelholms kommun hanterar personuppgifter på www.engelholm.se, sök efter ”personuppgifter”.

Information
Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att
Miljö- och tillståndsnämnden 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.
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.
Avgift
Timavgift tas ut för nedlagd handläggning av anmälan enligt taxa som fastställts av
kommunfullmäktige. Avgiften är 984 kr per timme under 2019. Taxan höjs vid årsskiftet med
motsvarande ökning i konsumentprisindex.
Blanketten skickas till: Ängelholms kommun, Verksamheten Miljö och bygg, 262 80 Ängelholm
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