
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Anmälan om avhjälpande åtgärd 
enligt 28 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Sida 1 (4) 

OBS! Läs informationen i bilagan innan du fyller i blanketten

Information om fastigheten 
Fastighetsbeteckning 

Fastighetens utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort 

Fastighetsägarens efternamn Fastighetsägarens förnamn Organisations-/personnummmer 

Telefonnummer (även riktnr) E-postadress

Verksamhetsutövare (anmälare) 
Efternamn (verksamhetsutövare) Förnamn (verksamhetsutövare) Organisations-/personnummer 

Utdelningsadress (gata, box etc) (verksamhetsutövare) Postnummer Postort 

Telefonnummer (även riktnr) 

Fakturaadress om annan än ovan Kontaktperson 

Förorening 
Förorenat medium (jord, grundvatten, sediment, byggnader) 

Typ av förorening 

Föroreningens uppkomst om den är känd 

Uppskattad förorenad volym 

Entreprenör/konsult 

Telefonnummer (även riktnr) 

Förnamn kontaktperson Efternamn kontaktperson 

Namn (genomförare av saneringsentreprenad) 
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E-postadress
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Bilagor som medföljer anmälan: 

Situationsplan över förorenat område 

Rapport över miljöteknisk undersökning 

Utredning med riskbedömning 

Analysprotokoll 

Kontrollplan 

annat, nämligen 

Närliggande bostäder/verksamheter - Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder och annan störningskänslig 
verksamhet och om de boende/anställda kommer att påverkas av efterbehandlingen (avstängda gator, damning, buller, lukt etc) 
Har de berörda informerats? Vilka skyddsåtgärder ska vidtas för att minimera påverkan? 

Områdesbeskrivning - Ange geologiska- och hydrogeologiska förhållanden, spridningsförutsättningar, naturvärden, 
närmaste recipient 
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Beskriv föreslagen efterbehandlingsåtgärd 

Målsättningar med efterbehandlingen - Om förorenade massor avses lämnas kvar eller om platsspecifika riktvärden ska 
åberopas måste en utredning med riskbedömning bifogas till anmälan. 
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Redogör för de kontroll-, skydds- och uppföljningsåtgärder som kommer att vidtas, alternativt bifoga kontrollplan -
Hur förhindras spridning av föroreningarna till omgivningen? Hur kontrolleras att området är rent efter sanering? 
Kommer någon uppföljning att göras? 

Underskrift 

Anmälan skickas till : 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
291 80 KRISTIANSTAD 
eller via e-post till: kommun@kristianstad.se 

Planerad tidsplan för efterbehandlingsåtgärderna - Startdatum, datum för färdigställande, tidsplan för ev. 
uppföljningsåtgärder etc. 

Namnförtydligande 

Underskrift Datum 

Hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar i denna blankett för vi in i våra system för att hantera din anmälan. 
Om du undrar vilka personuppgifter vi har sparade om dig, hur vi hanterar dem eller har andra frågor är du välkommen att höra 
av dig till oss. Du kan också vända dig till kommunens dataskyddsombud.
Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter: www.kristianstad.se/personuppgifter



Bilaga 

Information 
Läs igenom innan du fyller i blanketten 

Ärendets handläggning 
Anmälan om avhjälpande av en föroreningsskada ska i god tid, minst 6 veckor, innan verksamheten startas skickas till 
miljö- och hälsoskyddsavdelningen (om inte kortare tid medgivits). Vid läckage eller akuta utsläpp ska åtgärd vidtas 
snarast möjligt för att förhindra att föroreningen sprids. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen ska kontaktas omedelbart. 
Därefter ska en skriftlig anmälan skickas in så snart som möjligt. 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bekräftar att anmälan kommit in och begär kompletteringar om anmälan är 
ofullständig. När faktaunderlaget i anmälan är tillräckligt kan miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägga om 
försiktighetsmått eller förbud eller lämna besked om att saneringen kan genomföras såsom den beskrivs i anmälan. 
Sökanden bör avvakta beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden innan åtgärder påbörjas. 

Till anmälan ska följande bifogas 
1) Situationsplan över det förorenade området
2) Eventuellt en kontrollplan som bl.a. bör innehålla:

a) skyddsåtgärder för att förhindra spridning av föroreningar
b) kontroll av att jord som lämnats kvar är ren (provtagning i schaktbotten och schaktväggar, antal delprov)
c) kontroll av att den jord som transporteras bort går till rätt mottagningsanläggning
d) kontroll och eventuell efterbehandling av länshållningsvatten. Vart leds det? Volymer?

3) Rapport över miljöteknisk markundersökning och/eller kommenterade analysresultat som har föregått
efterbehandlingen

Slutrapport 
Ska insändas snarast, dock senast 6 veckor, efter genomförd efterbehandling och innehålla: 
• Administrativa uppgifter
• Uppgift om vilken del av fastigheten som har behandlats
• Redovisning av kontroll av att området är sanerat till godkänd nivå, d v s att saneringsmålen är uppfyllda
• Eventuellt kvarvarande föroreningar
• Masshantering, mängder, transportörer samt mottagare
Är saneringsmålen uppfyllda skickas ett granskningsutlåtande från miljö- och hälsoskyddsavdelningen tillsammans med ett
beslut om avgift för handläggningen av anmälningsärendet.

Tillsynsavgift 
Den som är ansvarig för efterbehandling av ett förorenat område ska betala en tillsynsavgift per timme nedlagd 
handläggningstid enligt gällande taxa. För de verksamheter som redan betalar en årlig avgift för miljöfarlig verksamhet 
ryms vanligen handläggningen av ärenden rörande förorenade områden i den avgiften. Skulle den faktiska tillsynen 
kraftigt avvika från det tillsynsbehov som den årliga avgiften baseras på kan en tilläggsavgift bli aktuell. 


	- enligt 28 § förordningen (1998:899)
	Förorening
	Beskriv föreslagen efterbehandlingsåtgärd

	Information
	Ärendets handläggning
	Till anmälan ska följande bifogas
	Slutrapport
	Tillsynsavgift


	Typ av förorening_2: 
	Föroreningens uppkomst om den är känd: 
	Uppskattad förorenad volym: 
	Situationsplan över förorenat område: Off
	Rapport över miljöteknisk undersökning: Off
	Utredning med riskbedömning: Off
	Analysprotokoll: Off
	Kontrollplan: Off
	annat nämligen: Off
	Beskriv föreslagen efterbehandlingsåtgärd: 
	Redogör för de kontroll skyddsoch uppföljningsåtgärder som kommer att vidtas alternativt bifoga kontrollplan  Hur förhindras spridning av föroreningarna till omgivningen Hur kontrolleras att området är rent efter sanering Kommer någon uppföljning att görasRow1: 
	Organisationspersonnummer: 
	Organisationspersonnummmer: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Fastighetens utdelningsadress (gata, box etc): 
	Fastighetsägarens förnamn: 
	Fastighetsägarens efternamn: 
	Förnamn (verksamhetsutövare): 
	Postnummer: 
	Postort: 
	Efternamn (verksamhetsutövare): 
	Utdelningsadress (gata, box etc (verksamhetsutövare: 
	Telefonnummer (även riktnr): 
	Fakturaadress om annan än ovan: 
	Kontaktperson: 
	Förorenat medium (jord, grundvatten, sediment, byggnader): 
	Namn (genomförare av saneringsentreprenad): 
	Telefonnummer även riktnr_2: 
	Efternamn kontaktperson: 
	Förnamn kontaktperson: 
	Har de berörda informerats Vilka skyddsåtgärder ska vidtas för att minimera påverkan: 
	Områdesbeskrivning - Ange geologiska- och hydrogeologiska förhållanden, spridningsförutsättningar, naturvärden, närmaste recipient: 
	Skriv ut: 
	Målsättningar med efterbehandlingen Om förorenade massor avses lämnas kvar eller om platsspecifika riktvärden ska åberopas måste en utredning med riskbedömning bifogas till anmälanRow1: 
	Planerad tidsplan för efterbehandlingsåtgärderna Startdatum datum för färdigställande tidsplan för ev uppföljningsåtgärder etcRow1: 
	Datum: 
	Namnförtydligande: 
	E-post 1: 
	E-psot 2: 
	Postnummer 2: 
	Postort 2: 
	e-post 3: 
	Telefonnummer (även riktnr)_3: 


