
 

ANMÄLAN om avhjälpande åtgärder 
Avser åtgärder som sanering, schaktning m.m. av förorenade 
områden enligt 28 § förordning om miljöfarlig verksamhet 

 

Uppgifterna kommer att införas i Bygg & Miljös dataregister 

Postadress: FSP Bygg & Miljö, Alvesta Kommun, 342 80 Alvesta 
Telefon: 0472-150 00, Fax: 0472-150 66, e-post: samhallsplanering@alvesta.se 

 

Fastigheten 
Fastighetsbeteckning Adress 

  
Fastighetsägare Org. nummer/Personnr Telefonnummer 

   
Markägare (om annan än fastighetsägare) 

 

Verksamhetsutövare/anmälare 
Namn Org. Nummer/Personnr 

  
Sökandens namn Bransch/typ av verksamhet 

  
Adress Postadress 

  
Kontaktperson Telefon Mobiltelefon 

   
E-post 

 

Entreprenör/Miljökontrollant 
Entreprenör Kontaktperson 

  
Telefon E-post 

  
Eventuell miljökontrollant Kontaktperson 

  
Telefon E-post 

  

Förorening 
Typ av förorening (bifoga analysprotokoll och undersökningsrapporter) 
  
 
 
 
 
 
Vad är förorenat (ange uppskattade mängder)? 

 Jord, mängd/volym ___________  Grundvatten, mängd/volym ___________ 

 Ytvatten, mängd/volym ________                           Sediment, mängd/volym _____________ 

 Annat ____________, mängd/volym ___________ 
Föroreningens uppkomst om känd 
 
 
 
 
  
 



Lokalisering 
Områdesbeskrivning (ange geologi/markförhållanden, avstånd och namn på närliggande bostäder och verksamheter, 
naturvärden, vattendrag och vattentäkter): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Särskilda intressen (ange om området befinner sig inom vattenskyddsområde, Natura 2000, naturreservat, kulturminne, 
ledningssystem m.m.) 

 

Beskrivning av avhjälpande åtgärd/sanering 
Beskrivning av åtgärd och metod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilka skyddsåtgärder kommer att vidtas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidpunkt för påbörjad sanering Tidpunkt för avslutad sanering 

  

Åtgärdsmål 
Mål för saneringen 
  
 
 
 
 

Planerad markanvändning efter sanering 
 
 
 
 
Sanering till Naturvårdsverkets generella riktvärden? Om ja, till vilken nivå (KM, MKM, MKM GV)? 

 Ja                Nej  
Platsspecifika riktvärden? Har riskanalys och riskvärdering utförts? 

 Ja                Nej  Ja, bifogas                Nej 

 
 
 
 
 
 

Uppgifterna kommer att införas i Bygg & Miljös dataregister 

Postadress: FSP Bygg & Miljö, Alvesta Kommun, 342 80 Alvesta 
Telefon: 0472-150 00, Fax: 0472-150 66, e-post: samhallsplanering@alvesta.se 



Utsläpp till vatten 
Kommer spillvatten (t.ex. länshållningsvatten) att uppstå under saneringen? 
 

 Ja                Nej 

Om ja, beskriv var spillvatten uppstår och hur det renas 
 
 
 
 
 
 
 

Buller och transporter 
O  

rsakar verksamheten buller? 

 Ja                Nej 
Om ja, beskriv bullerkällorna (ev. bifoga bullerutredning) 
 
 
 
 
 
Vilka tider kommer bullret att uppstå (tid på dygnet, vilka dagar och hur lång tid)? 
 
 
 
 
 
Eventuella skyddsåtgärder för att minska buller 
 
 
 
 
 
Beskriv transportväg (bifoga gärna karta med transportsträckor) 
 
 
 
 
 
Beräknat antal transporter per dygn 
 

 
Avfallshantering 
Beskriv hantering av förorenade massor 
 
 
 
 
 

Ska massor lagras på plats? Om ja vilket typ av avfall? Hur kommer avfallet att lagras och hur länge? 

 Ja                Nej  

 Inert 

 Icke farligt 

 Farligt           
Beskriv massor som ska användas till återfyllnad (typ av massor, ursprung och kontroll av förorening) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppgifterna kommer att införas i Bygg & Miljös dataregister 

Postadress: FSP Bygg & Miljö, Alvesta Kommun, 342 80 Alvesta 
Telefon: 0472-150 00, Fax: 0472-150 66, e-post: samhallsplanering@alvesta.se 



Uppgifterna kommer att införas i Bygg & Miljös dataregister 

Postadress: FSP Bygg & Miljö, Alvesta Kommun, 342 80 Alvesta 
Telefon: 0472-150 00, Fax: 0472-150 66, e-post: samhallsplanering@alvesta.se 

Uppföljning och kontroll 
Beskriv egenkontroll under saneringen (bifoga ev. kontrollprogram) 
 
 
 
 
 
Beskriv uppföljande egenkontroll (bifoga ev. kontrollprogram) 
 
 
 
 
 
 
Hur dokumenteras kontrollerna? 
 
 
 

Vem utför kontrollerna? 

 

Information 
Hur och när sker information till närboende och berörda? 
 
 
 
 
 

Kommer allmänheten att informeras? Om ja, beskriv hur och när informationen ska ske 

 Ja                Nej  

Bilagor (ange vilka bilagor som medföljer anmälan) 
 

 Karta över området 

 Karta med transportsträckor 
 

 Situationsplan eller ritning med uppgifter om saneringen, upplagsplats för massor, reningsanläggning m.m. 

 Förslag på kontrollprogram 

 Bullermätning/bullerberäkning 

 Miljöteknisk utredning 

 Riskvärdering och riskanalys 

 

Underskrift   
Ort och datum: 

 

Sökandes underskrift: Namnförtydligande: 

  

För handläggning av ansökan debiteras en avgift enligt taxa fastställd av Nämnden för Myndighetsutövning. 
 
 
Ansökan skickas till:  Bygg & Miljö 

Alvesta kommun 
342 80 ALVESTA 
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