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Blankett uppdaterad: 2018-05-22

Enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) är det förbjudet att utan anmälan
vidta avhjälpande åtgärder med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområdet, grundvatten,
en byggnad eller anläggning om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering.

Aktuell fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Postadress

Postnummer och ort

Kontaktperson

Telefonnummer

Verksamhetsutövare
Namn/Företag

Person- /organisationsnummer

Postadress

Postnummer och ort

Kontaktperson

Telefonnummer

Entreprenör/konsult (för saneringsarbetet)
Namn
Kontaktperson

Telefonnummer

Denna anmälan undertecknas av?
Fastighetsägaren
Verksamhetsutövaren
Faktureringsuppgifter
Fakturaadress

Entreprenören/Konsulten

Postnummer och ort

Ev. referensnummer /kundnummer
Kontaktperson

Telefon

I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter.
Den informationen hittar du sist i denna blankett.

Anmälan om avhjälpandeåtgärd
- efterbehandling av ett förorenat område
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sida 2 av 6

Underrättelse enligt 10 kap. 11§, miljöbalken
Enligt miljöbalken 10 kap. 11 § upplysningsplikten gäller att: den som äger eller brukar en fastighet skall oavsett
om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på
fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö

Har Ni tidigare kontaktat och underrättat Miljöenheten om aktuell förorening?
Ja, Hur:………………………Datum:……………………
Nej

Föroreningssituationen (typ av förorening, vilken verksamhet orsakade föroreningen,
iakttagelser mm)

Datum och tidpunkt för uppdagande av förorening
Föroreningens omfattning (uppskattad volym/mängd):

Verksamhet på fastigheten
Kortfattad beskrivning av tidigare verksamhet

Kortfattad beskrivning av nuvarande verksamhet

I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter.
Den informationen hittar du sist i denna blankett.
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Lokalisering – områdesbeskrivning
Beskriv den närmaste omgivningen och ange markanvändningstyp (t ex bostäder, industri, grönområde)

Beskriv geologi (lagerföljd, typ av material, mäktighet, djup till grundvattenyta)

Avstånd till ytvatten, sjö, bäck, vattentäkt och bostäder

Särskilda intressen (kulturminnen, Natura 2000, ledningssystem, speciell infrastruktur)

Genomförda undersökningar
Beskrivning av genomförda undersökningar (historisk genomgång av tidigare verksamhet, riktad eller
systematisk provtagning mm)

Har markundersökningar utförts (jord- och/eller vattenprov, avser ej geoteknik)?
Ja

Rapport bifogas

Nej

Avhjälpandeåtgärd/Sanering
Beskriv avhjälpandeåtgärder, metod för sanering

Skyddsåtgärder som planeras vidtas under saneringstiden (t ex täckning av massor, hjultvätt, säkerhetsåtgärder
vid driftstörning och olyckor)

Tidplan för sanering

I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter.
Den informationen hittar du sist i denna blankett.
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Åtgärdsmål
Sanering till Naturvårdsverkets generella riktvärden
Ja,
Nej
Om Ja, ange till vilken nivå (KM, MKM):
Platsspecifika riktvärden avses användas
Ja
Nej
Om Ja, ange motiv till varför avsteg görs från de generella riktvärden:
Planerad markanvändning efter sanering

Utsläpp till luft och vatten
Förekommer utsläpp till luft vid sanering?
Ja
Nej
Om Ja, beskriv utsläppen, föroreningsinnehåll, utsläppspunkter mm:
Uppstår avloppsvatten vid sanering (länshållningsvatten, uppumpat grundvatten)?
Ja
Nej
Om Ja, beskriv hur avloppsvattnet omhändertas, reningsutrustning, recipient mm:

Buller och Transporter
Orsakar verksamheten buller?
Ja
Nej
Om Ja, beskriv bullerkällorna (transporter, fläktar, slagljud mm):

Under vilka dagar/tid på dygnet kommer verksamheten att bidra till buller?
Antal transporter per dygn

Antal transporter totalt

Vilka huvudsakliga transportvägar är planerade

I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter.
Den informationen hittar du sist i denna blankett.
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Avfall
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
Beskriv hanteringen av de förorenade massor som tas upp (mottagare, föroreningsgrad,
sortering, krossning)

Ska massorna lagras inom området?
Ja
Nej

Om Ja, hur länge

Kommer området att återfyllas med externa massor
Ja
Nej
Vilken typ av ersättningsmassor kommer att användas vid återfyllnad och hur kontrolleras att
återfyllnadsmassorna inte är förorenade?

Egenkontroll
Ansvarig för arbetet på platsen

Ansvarig för kvalitetskontroll

Ansvarig för att lagar och beslut följs

Kort beskrivning av egenkontrollen

I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter.
Den informationen hittar du sist i denna blankett.
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Ja

Nej

Ja

Nej

Riskbedömning

Ja

Nej

Förslag på kontrollplan

Ja

Nej

Sökande underskrift
Underskrift

Datum

Namnförtydligande

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggning av ärendet.

Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten/ i e-tjänsten
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten/ i etjänsten. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag
eller andra författningar.
Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning,
och rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i
dokumenthanteringsplanen.
De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat
personuppgifterna på blanketten/i e-tjänsten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att
göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du
enklast genom att kontakta oss på miljo-byggnadsnamnd@lomma.se
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud.miljo-ochbyggnadsnamnden@lomma.se. Om du
har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter.
Den informationen hittar du sist i denna blankett.

