Utskriven, ifylld och undertecknad blankett skickas till:
Miljöförvaltningen, Landskrona stad, 261 80 Landskrona

Miljöförvaltningen
2019-01-07

Anmälan om avhjälpande åtgärder av förorenat område

Information om fastigheten
Fastighetsbeteckning
Adress
Fastighetsägare

Organisationsnummer

Telefon

E-post

Markägare om annan än fastighetsägare

Verksamhetsutövare (anmälare)
Namn

Organisationsnummer

Utdelningsadress
Postnr

Postort

Kontaktperson

Telefon

E-post

Förorening
Typ av förorening (skicka med mätprotokoll, undersökningsrapporter och dylikt)

Föroreningens uppkomst om den är känd

Uppskattad mängd förorenade massor
Beskrivning av området/marken/byggnaden

Entreprenör
Namn (genomförare av saneringsentreprenad)
Gatuadress/Box

Organisationsnummer
Postnummer

Kontaktperson

Postort

Telefon

E-post

Landskrona stad
261 80 Landskrona
Besöksadress Drottninggatan 7
www.landskrona.se

Tel 0418-47 06 00
Fax 0418-47 06 03
miljo@landskrona.se

Bankgiro 868-6123
Org.nr 212000-1140
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Beskriv föreslagen saneringsmetod/åtgärd

Beskriv kontrollen för att förhindra spridning till omgivningen (bifoga eventuell
kontrollplan)

Beskriv saneringens eventuella miljökonsekvenser

Beskriv kontrollen över att området är rent efter sanering

Tidplan och uppföljning
Planerad start (åååå-mm-dd)

Planerad att avslutas (åååå-mm-dd)

Saneringen kommer att kontrolleras:
Dagligen

1 ggr/vecka

2ggr/vecka

1 ggr/2 veckor

I det fall datumet
ändras, skall
miljöförvaltningen i
Landskrona kontaktas

Om annat, ange intervall

Annat

Avfallshantering
Beräknad mängd avfall

Förvaringsplats för avfall

Transportör

Tillstånd från länsstyrelsen (t ex för farligt avfall eller
yrkesmässiga transporter)

Ja
Transportörens org. nr
Mottagare av avfall

Beskriv kontroll av inkommande massor

Övriga skyddsåtgärder

Underskrift
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Nej

Information

Denna blankett för anmälan till Miljöförvaltningen kan användas inför uppgrävning av förorenade massor där
sanering sker till Naturvårdsverkets riktvärden. Om förorenade massor avses lämnas kvar eller om
platsspecifika riktvärden ska åberopas måste du även bifoga en utredning med riskbedömning till anmälan.
Anmälan ska inlämnas till Miljöförvaltningen senast sex veckor innan åtgärd om inte kortare tid medgivits. Vid
läckage eller utsläpp ska åtgärd vidtas snarast möjligt för att förhindra spridning.
Miljöförvaltningen ska dock kontaktas omedelbart. Ring, faxa eller skicka via e-post informationen till
miljöförvaltningen. En skriftlig anmälan ska därefter skickas in så snart som möjligt.
Anmälan om avhjälpande åtgärder av eldningsolja ska inlämnas av oljeleverantören om utsläpp skett i
samband med påfyllning av cistern.
Övriga intressenter kan vara andra fastighetsägare vars fastighet förorenats genom läckage från den aktuella
fastigheten.

Övrigt

Om åtgärder kräver kontrollplan (handlingsplan/kontrollprogram) kan den t.ex. innehålla:
- Skyddsåtgärder för att förhindra spridning av föroreningar
- Kontroll av att jord som lämnas kvar är ren (provtagning skacktbotten, schaktvägg, antal delprov)
- Kontroll av att den jord som transporteras bort går till rätt deponi
- Provtagning av länshållningsvatten
- Skyddsåtgärder för att minimera störning till omgivande bostäder

Slutrapport

Slutrapporten ska insändas snarast efter genomförd avhjälpande åtgärd och ska innehålla:
- Administrativa uppgifter
- Uppgift om vilken del av fastigheten som behandlats
- Redovisning av kontroll av att området är rent eller sanerat till godkänd nivå
- Eventuellt kvarvarande föroreningar
- Masshantering, mängder, transportörer samt mottagare

Information om miljöförvaltningens behandling av personuppgifter: https://www.landskrona.se/MFpersonuppgifter

