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Anmälan om efterbehandling av förorenad mark 
Enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 

 
 

Allmänna uppgifter 
Efterbehandlingsansvarig, företagsnamn eller motsvarande Organisationsnummer 

 

Kontaktperson Telefon 

 

Faxnummer e-post 

 

Postadress Postnr Ort 

 

Namn på verksamheten som bedrivs Kontaktperson 

 

Efterbehandlingplatsens adress (om annan än postadressen) Fastighetsbeteckning 

 

 

 

Till anmälan skall följande uppgifter bifogas: 
 

 Beskrivning av platsen där efterbehandlingsåtgärden ska vidtas, inklusive karta där 

närmaste bostäder, eventuella dagvattenbrunnar, ytvatten eller annat som kan påverkas 

är markerat. 

 Typ av förorening, utbredning och spridning. 

 Beskrivning av efterbehandlingsmetod (teknisk beskrivning, omhändertagande av 

avfall/farligt avfall, transportör samt var och hur slutbehandlingen ska ske). 

 Efterbehandlingens omfattning (åtgärder, beräknad mängd och typ av avfall/farligt 

avfall). 

 Miljöeffekter som kan uppkomma på grund av efterbehandlingen (utsläpp till mark, 

vatten, luft och buller osv) samt åtgärder som kommer vidtas för att förebygga eller 

motverka dessa. 

 Mål för saneringsarbetet och hur måluppfyllelse kommer att kontrolleras, redovisning 

av planerad egenkontroll enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares 

egenkontroll. 

Glöm inte att skriva under blanketten på andra sidan. 
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Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Du medger att informationen 

du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och eller 

rättelse. 

 

OBS! Alla uppgifterna måste fyllas i för att anmälan ska kunna behandlas. 

 
 
 
 
Underskrift 
 
____________________________  ____________________________ 
Ort och datum   Underskrift 

 

    ____________________________

    Namnförtydligande 

 

 

 

 

Anmälan skickas till: Bygg- och miljöavdelningen, Box 88, 362 22 Tingsryd. 
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