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På den här blanketten kan du anmäla om efterbehandling av förorenade områden,

enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Fyll i och underteckna blanketten. Skicka anmälan till miljoavdelningen@habo.se eller till:
Håbo kommun
Miljöenheten
Centrumleden 1
746 80 Bålsta
Läs informationen på sista sidan innan du fyller i blanketten.
Avgift
En fast avgift tas ut enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften för handläggning kan tas ut
även om du tar tillbaka din anmälan. Mer information finns på www.habo.se.

Anmälan avser
Förorenad mark

□ Förorenad byggnad

Information om fastigheten
Fastighetens adress

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Organisationsnummer/Personnummer

Telefon

E-postadress

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Markägare om annan än fastighetsägaren

Fakturamottagare
Namn

Personnummer/Organisationsnummer

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Fakturareferens

POSTADRESS

746 80 BÅLSTA
BESÖKSADRESS

Centrumleden 1

Telefon dagtid

TELEFON KONTAKTCENTER

0171-525 00

ORGANISATIONSNUMMER

212000-0241

WEBBPLATS

www.håbo.se

E-POST

kommun@habo.se
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Anmälare (om annan än fastighetsägare)
Namn

E-postadress

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Telefon dagtid

Verksamhetsutövare (anmälare)
Verksamhetens namn

Organisationsnummer

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Telefon

Verksamhetsansvarig/kontaktperson

E-postadress

Entreprenör (genomförare av saneringsentreprenad)
Namn

Organisationsnummer

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Telefonnummer

Kontaktperson

E-postadress

Miljökontrollant
Namn

Organisationsnummer

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Telefonnummer

Kontaktperson

E-postadress

Övriga intressenter (till exempel närboende)
Namn

Namn
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Förorening
Typ av förorening (analyssvar ska bifogas)

Föroreningens uppkomst om den är känd

Förvaringsplats för förorenade massor

När beräknas saneringen starta

När beräknas saneringen vara slutförd

Förväntad mängd förorenade massor

Lakvattenhantering

Uppgifter om platsen
Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder och annan störningskänslig verksamet samt närmaste recipient (till
exempel sjö, bäck eller annat ytvatten) där det är relevant

Nuvarande/planerad användning av marken samt anledning till grävarbetena

Kända föroreningar/ Förväntade föroreningar

r"ll

W

HÅBO

Anmälan

4(7)

KOMMUN

Beskrivning av arbetena samt vilka åtgärder som kommer att vidtas för att förhindra spridning av föroreningar
bifoga eventuellt kontrollplan. Ange ungefärlig storlek på den schaktade ytan samt hur djupt schakten går (det vill
säga total mängd som berörs)

Beskriv kontrollen över att området är rent efter sanering

Eventuella åtgärdsmål (använda Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark eller motsvarande för
kvarvarande massor)?

Återanvändning av massor inom arbetsområdet
Beskriv vilka massor som eventuellt kommer att återanvändas inom området med avseende på halter etc. Ange även
hur detta ska kontrolleras (återanvändning av massor utanför arbetsområdet kräver särskild anmälan till
tillsynsmyndigheten)
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Hantering av massor som avlägsnas från arbetsområdet
Beskriv vilka massor som eventuellt kommer att transporteras bort från området med avseende på halter etc . Ange
slutgiltigt omhändertagande av massorna t.ex. aktuell deponi, behandlingsanläggning. Ange även om massorna/
partier kan komma att klassificeras som farligt avfall

Provtagning och kontroll
Provtagningar kan behövas för att visa att föroreningen avlägsnats, för att bedöma lämpligt omhändertagande av
uppgrävda massors samt för att visa vilka föroreningar som lämnats kvar. Beskriv hur kontroll och provtagning
kommer att ske. Skiss över provpunkter, sammanställningar av analyser, analysprotokoll läggs som bilagor

Övrigt
Vid ledningsdraging kan det exempelvis vara aktuellt att ange om samråd enligt 12 kap 6 § hållits med Länsstyrelsens
Naturvårdsenhet för hela eller delar av ledningsdragningen

Slutrapport
Efter utförda arbeten ska en slutrapport skickas in till tillsynsmyndigheten. Denna ska minst
innehålla:
• Redovisning av avvikelser från anmälan
• Redovisning av eventuella kvarlämnade förorenade massor
• Redovisning av verkliga mängder massor och hur dessa provtagits och hanterats
• Mottagningskvitto från mottagande avfallsanläggning
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Bilagor
Följande bilagor ska bifogas anmälan
•

•

•
•
•

Utredning angående sanering av markförorening
Denna bör omfatta historik, hydrogeologiska förutsättningar, naturvärden, eventuell närliggande
recepient och vattentäkter, vad ska /används området till.
Åtgärdsplan
Denna bör omfatta förslag på provtagningsplan, riskbedömning, saneringsmetod, tidsplan,
beskrivning av arbetets genomförande, delaktiga parter (konsulter m. m), godkänd transportör,
åtgärdsmål, deponi/efterbehandlare, skyddsåtgärder för att minimera ökad risk för
föroreningsspridning.
Redogörelse för hur utförandekontroll, uppföljning och utvärdering kommer att göras.
Karta med förorenad mark/byggnad inritad.
Analyssvar avseende typ av förorening

Underskrift av saneringsansvarig
Datum

Ort

Namnförtydligande

Underskrift

Information

Information Denna blankett för anmälan till miljöenheten kan användas inför sanering av förorenade
områden eller byggnader.
Anmälan ska inlämnas till miljöenheten senast sex veckor innan åtgärd. Vid läckage eller utsläpp ska åtgärd
vidtas snarast möjligt för att förhindra spridning. Miljöenheten ska dock kontaktas omedelbart. Ring eller
skicka via e-post informationen till miljöenheten. En skriftlig anmälan ska därefter skickas in så snart som
möjligt.
Övriga intressenter kan vara andra fastighetsägare vars fastighet förorenats genom läckage från den
aktuella fastigheten.
Övrigt
Om åtgärden kräver kontrollplan (handlingsplan/kontrollprogram) kan den t.ex. innehålla:
•
•
•
•

Skyddsåtgärder för att förhindra spridning av föroreningarna
Kontroll av att jord som lämnas kvar är ren (provtagning schaktbotten, schaktvägg, antal delprov) •
Kontroll av att den jord som transporteras bort går till rätt mottagningsanläggning
Provtagning och rening av länshållningsvatten
Skyddsåtgärder för att minimera störning till omgivande bostäder

Om bullrande arbeten planeras under natt, kl. 22.00 - 07.00, krävs dessutom tillstånd av polisen. Riktlinjer för
buller på byggplatser finns på Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se
Slutrapport
Slutrapport ska insändas snarast efter genomförd efterbehandling och ska innehålla:
•
•
•
•

Administrativa uppgifter
Uppgift om vilken del av fastigheten som behandlats
Redovisning av kontroll av att området är rent eller sanerat till angivet åtgärdsmål
Eventuellt kvarvarande föroreningar • Masshantering, mängder, transportörer samt mottagare
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Behandling av personuppgifter

Dina uppgifter kommer att behandlas enligt GDPR (Dataskyddsförordningen).
Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att fatta beslut i ditt ärende gällande din anmälan om
efterbehandling av förorenade områden. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6e i
Dataskyddsförordningen där det framgår att behandlingen är nödvändig i samband med
myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är bygg- och
miljönämnden i Håbo kommun.
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med
dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

