Anmälan om avhjälpandeåtgärd
inom förorenat område
Anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Skickas till:

miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se
eller till adressen längst ner på sidan.

De lämnade uppgifterna dataregistreras enligt Dataskyddsförordningen, GDPR.
Dataregistret används för administration av miljö- och bygglovsnämndens ärenden. För
information och rättelse i registret vänder man sig till adressen längst ner på blanketten.
Du kan läsa mer om GDPR på www.jarfalla.se

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning

Gatuadress

Fastighetsägare

Telefon

Verksamhetsutövare2 (anmälare)

Namn

E-post

Organisationsnummer/personnummer

C/O
Adress

Postnummer

Postort

Fakturaadress
Kontaktperson, referens
E-post

Telefon

Har ni varit i kontakt med miljö- och hälsoskyddsavdelningen?
Ja
Nej

Beskrivning av området eller fastigheten

Typ av förorening, halter, utbredning, mängder etc. (skicka med analysresultat, undersökningsrapporter och dylikt)

Plats där föroreningen finns (markera på en kartbilaga) och typ av markanvändning, även planerad

Bygg- och miljöförvaltningen
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Telefon växel: 08-580 285 00

Besöksadress: Riddarplatsen 5, 10 tr
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
E-post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043

Ange avstånd och riktning till bostäder, dagvattenbrunnar och recipienter i området där det är relevant

Beskriv hur skadan 3 uppkommit

1)

28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet, anmälan om efterbehandling av förorenat område.
Ansvarig för förorenade områden enligt 10 kap 2 § är den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller
vidtagit en åtgärd som har bidragit till föroreningen (verksamhetsutövaren). Ansvaret omfattar efterbehandling av
sådana områden, byggnader eller anläggningar som avses i 10kap 1 §MB.
3)
Beroende på föroreningens omfattning kan miljö- och bygglovsnämnden komma att ställa ytterligare krav på
anmälans innehåll. Beskriv fastighetens historiska bakgrund, så som tidigare verksamheter och naturförhållanden.
2)

Ange vilka bilagor som medföljer anmälan
Bilaga 1: Situationsplan med markering över förorenat område
Bilaga 2: Rapport för miljöteknisk markundersökning/analysresultat
Bilaga 3: Handlingsplan för utförande av efterbehandling, egenkontroll och skyddsåtgärder

Entreprenör

Firmanamn (genomförande av saneringsentreprenad)
Adress

Organisationsnummer
Postnummer

Postort

E-Post

Saneringsmetod

Beskriv föreslagen saneringsmetod/åtgärd inklusive planerade skyddsåtgärder

Åtgärdsmål - till Naturvårdsverkets generella riktvärden eller andra platsspecifika riktvärden (om platsspecifika riktvärden ska
åberopas måste även en utredning med riskbedömning bifogas anmälan)

Beskriv hur kontrollen för att säkerställa att åtgärdsmålet är uppnått efter efterbehandlingen kommer utföras, samt av vem

Beskriv hur länshållningsvatten ska hanteras i det fall vatten tränger in i schaktgropen

Återfyllnad av schakt. Redovisa vart tillförda massor kommer ifrån. (Ska anmälas på särskild blankett ifall det rör sig om
återanvändning av avfall).

Saneringen startar (ÅÅÅÅ-MM-DD)*

Saneringen planeras att avslutas (ÅÅÅÅ-MM-DD)

* En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten
bestämmer något annat (9 kap. 6 c § Miljöbalken).

Avfallshantering

Beräknad mängd farligt avfall, kg:
Förvaringsplats för farligt avfall:
Transportör av farligt avfall:
Mottagare av farligt avfall:
Anteckningar och transportdokument förs för uppkommet och borttransporterat farligt avfall.

Namnteckning anmälare

Ort och datum

Sökande, namnteckning

Sökande, namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Undertecknad verksamhetsutövare förbinder sig att se till att saneringsarbetet kommer att
utföras i enlighet med denna anmälan.
Slutrapport
Slutrapport ska skickas in senast 2 månader efter genomförd efterbehandling och innehålla:
• Administrativa uppgifter
• Sammanställd redovisning av analysresultat från provtagningar som verifierar att området är sanerat
till fastställt åtgärdsmål
• Sammanställning av mängden massor som transporterats bort från området; jordklass, mängd och
mottagningsanläggning.
• Mottagningskvitto/listor från slutmottagare
• Ursprung, mängd och analysresultat för återfyllnadsmaterial
• Detaljerad ritning över det sanerade området som visar eventuellt kvarlämnade föroreningar.
Information
Blanketten ska fyllas i och lämnas in till miljö- och bygglovsnämnden inför uppgrävning av
förorenade massor eller sanering av förorenad byggnad. Anmälan ska lämnas in till nämnden
senast sex veckor innan åtgärd. Vid läckage eller utsläpp ska åtgärd vidtas snarast möjligt för
att förhindra spridning. I detta fall ska vi bli kontaktade omedelbart, en skriftlig anmälan kan
därefter skickas in så snart som möjligt.
Miljö- och bygglovsnämnden tar ut en avgift för handläggning och tillsyn enligt miljöbalken,
genom Järfälla kommuns taxa, fastställd av kommunfullmäktige.

