Skickas till:
Tranås kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
573 82 TRANÅS
bygg – livsmedel – miljö

bm@tranas.se

ANMÄLAN
om efterbehandling av förorenat område
(28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)
Verksamhet

Fastighet

Verksamhetens namn

Fastighetsbeteckning

Ansvarig/kontaktperson

Fastighetsägare

Person-/organisationsnummer

Person-/organisationsnummer

Telefon dagtid

Telefon dagtid

Adress

Adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

E-post

E-post

Entreprenör

Miljökontrollant

Namn

Namn

Kontaktperson

Kontaktperson

Person-/organisationsnummer

Person-/organisationsnummer

Telefon dagtid

Telefon dagtid

Adress

Adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

E-post

E-post

Det går bra att lämna den information vi efterfrågar nedan som bilagor, till exempel om det
redan finns en rapport där informationen finns med.
Uppgifter om platsen
Nuvarande och planerad användning av marken, samt anledning till grävarbetena

Kända och/eller förväntade föroreningar

Beskriv arbetena samt åtgärder för att förhindra spridning av föroreningar. Ange ungefärlig storlek på
den schaktade ytan och hur djupt schakten går (det vill säga total mängd massor som berörs)

Eventuella åtgärdsmål (Kommer ni att använda Naturvårdsverkets generella riktlinjer för förorenad
mark eller motsvarande för kvarvarande massor?)

Återanvändning av massor inom arbetsområdet
Beskriv vilka massor som eventuellt kommer att återanvändas inom området, med avseende på
halter med mera. Ange även hur ni kommer att kontrollera detta. (Om ni planerar att återanvända
massor utanför arbetsområdet ska ni lämna in en separat anmälan om det.)

Hantering av massor som transporteras bort från arbetsområdet
Beskriv vilka massor som eventuellt kommer att transporteras bort från området, med avseende på
halter med mera. Ange hur massorna kommer att slutgiltigt tas om hand, till exempel aktuell deponi
eller behandlingsanläggning. Ange även om massorna/partier kan komma att klassificeras som farligt
avfall

Provtagning och kontroll
Provtagningar kan behövas för att visa att ni har avlägsnat föroreningen , för att bedöma hur
uppgrävda massor ska tas omhand och för att visa vilka föroreningar som ni har lämnat kvar.
Beskriv hur kontroll och provtagning kommer att ske. Bifoga skiss över provpunkter,
sammanställning av analyser, analysprotokoll och liknande som bilagor

Tidplan
Tidplan för arbetena, inklusive uppföljande kontroll

Övriga upplysningar
Eventuell övrig information som kan vara av intresse, exempelvis anmälningar och beslut om
projektet från andra myndigheter

Slutrapport
Efter utförda arbeten ska ni lämna in en slutrapport till tillsynsmyndigheten. Den ska minst
innehålla:
 Redovisning av avvikelser från anmälan,
 Redovisning av eventuella kvarlämnade förorenade massor,
 Redovisning av verkliga mängder massor och hur ni har hanterat och provtagit dessa,
 Mottagningskvitton från mottagande avfallsanläggning.

Underskrift (Jag har tagit del av information om hantering av mina personuppgifter, se nedan)
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Bilagor
Situationsplan över området

bilaga nr:

Tidigare undersökningar

bilaga nr:

Kontrollprogram

bilaga nr:
bilaga nr:
bilaga nr:
bilaga nr:
bilaga nr:

Information
Skicka in blanketten till bygg- och miljönämnden minst sex veckor innan ni påbörjar åtgärderna.
Blanketten måste undertecknas av behörig företrädare för den som ansvarar för åtgärderna.
Andra anmälningar som ni kan behöva göra
Om ni planerar att återvinna massor för anläggningsändamål utanför arbetsområdet ska ni lämna in
en separat anmälan om det, enligt 29 kap 35 § miljöprövningsförordningen (2013:251).
Om grävarbeten eller liknande berör yt- eller grundvatten ska ni lämna in en anmälan om
vattenverksamhet till länsstyrelsen.
Avgift
För handläggningen av anmälan tar vi ut en avgift, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige (KF
§ 299, 2016-12-05 och KF § 10, 2022-01-17). Avgiften är på 1 017 kronor per timme
handläggningstid vi har lagt ner på ärendet.
Hantering av personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att registreras av oss och användas för
ärendets hantering. Alla uppgifter i våra system är offentliga och vi kan komma att lämna ut
allmänna och offentliga uppgifter, i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), om
någon begär det. Vi kan även komma att skicka kopior på beslut och andra handlingar, som
innehåller dina personuppgifter, till tredje part, exempelvis sakägare, andra myndigheter,
borr-/gräventreprenörer och liknande.
Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de
uppgifter som vi behandlar. Skriftlig begäran skickas till:
Tranås kommun, Bygg- och miljönämnden, 573 82 TRANÅS eller bm@tranas.se.

