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Anmälan om efterbehandling av förorenat område
Enligt 28 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Ifylld blankett skickas till:
Plan- och miljöenheten
Lessebo kommun, 365 31 Lessebo
plan-miljo@lessebo.se

Administrativa uppgifter
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Verksamhetens namn

Person-/organisationsnummer

Besöksadress

Telefon

Utdelningsadress

Postnummer och postort

Kontaktperson

E-post-adress

Lokalisering
Områdesbeskrivning: geologiska förutsättningar, närliggande recipienter, avstånd till bostäder,
vattentäkter i närområdet osv.

Särskilda intressen t ex kulturminnen, natura 2000, ledningssystem eller annan infrastruktur där
särskild hänsyn bör tas.

Tidigare verksamhet på platsen
Kortfattad beskrivning av tidigare verksamhet på platsen
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Genomförda undersökningar
Kortfattad beskrivning av genomförda undersökningar t ex riktad provtagning, historisk
genomgång av tidigare verksamhet, systematisk provtagning, förorening, halt uppskattade
mängder. Bifoga gärna rapport.

Beskrivning av efterbehandling/sanering
Beskrivning av efterbehandling: åtgärdsmetod

Vilka skyddsåtgärder planeras under efterbehandlingstiden t ex täckning av massor, hjultvätt

Tidplan för åtgärderna

Åtgärdsmål
Planerad markanvändning efter efterbehandlingen

Sanering ned till Naturvårdverkets generella riktvärden
☐ Ja
☐ Nej
Om Ja, till vilken nivå: KM eller MKM
☐ KM
☐ MKM
Platsspecifika riktvärden avses användas
☐ Ja
☐ Nej
Motiv för avsteg från generella riktvärden

Riskbedömning bifogas i bilaga
☐ Ja
☐ Nej
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Egenkontroll
Finns kontrollprogram för efterbehandlingen
☐ Ja
☐ Nej
Om Nej, varför inte?

Finns rutiner för rapportering av incidenter och olyckor
☐ Ja
☐ Nej

Avfallshantering
Förorenade massor har klassificerats enligt avfallsförordningen 2011:927 (farligt avfall/icke farligt
avfall)
☐ Ja
☐ Nej
Kommer någon del av uppgrävda massor att bestå av farligt avfall?
☐ Ja
☐ Nej
Ska området återfyllas med externa massor?
☐ Ja
☐ Nej
Om Ja, hur kontrolleras att massorna inte är förorenade?

Beskriv hanteringen av förorenade massor: ev sortering, siktning, krossning, kontroll av
massornas föroreningsgrad

Ska massorna lagras på platsen?
☐ Ja
☐ Nej
Om Ja, hur ska uppgrävda massor lagras på platsen samt hur länge?

Utsläpp till vatten
Uppstår avloppsvatten vid saneringen t ex länshållningsvatten?
☐ Ja
☐ Nej
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Om Ja, beskriv hur avloppsvattnet ska omhändertas: reningsutrustning, recipient för
avloppsvattnet osv

Utsläpp till luft
Förekommer utsläpp till luft vid efterbehandlingen?
☐ Ja
☐ Nej
Om Ja, beskriv utsläppen, föroreningsinnehåll och utsläppspunkter

Buller och transporter
Orsakar verksamheten buller?
☐ Ja
☐ Nej
Om Ja, beskriv bullerkällorna t ex fläktar, transporter, slagljud

Under vilken tidsperiod kommer buller att pågå? Tid på dygnet och antal dagar

Beräknat antal transporter per dygn

Följande bilagor har bifogats till anmälan
Situationsplan med uppgifter om efterbehandling t ex upplagsplats för massor, reningsanläggning
för länsvatten.
☐ Ja
☐ Nej
Miljöteknisk markundersökning
☐ Ja
☐ Nej
Riskbedömning
☐ Ja
☐ Nej
Förslag på kontrollprogram
☐ Ja
☐ Nej
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Övriga bilagor
☐
☐
☐

Ifylld av
Underskrift

Namnförtydligande

Ort, Datum

