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Anmälan om markarbeten och avhjälpandeåtgärder i 
förorenat område 
Blanketten gäller för anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt 28 § förordning om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 

 
1 Sökande 
Namn/verksamhetens namn Person-/organisationsnummer 

Postadress Postnummer Ort 

Kontaktperson Telefon/Mobiltelefon E-post adress 

 
2 Utförare/Entreprenör (om annan än sökande) 
Företagets namn Person-/organisationsnummer 

Postadress Postnummer Ort 

Kontaktperson Telefon/Mobiltelefon E-post adress 

 
3 Fastighetsägare (om annan än sökande) 
Namn Telefon/Mobiltelefon E-post adress 

 
4 Fakturaadress 
Namn/verksamhetens namn Postadress 

Postnummer Postort Referensnummer 

 
5 Beskrivning av förorenat område 
 
5.1 Plats (ange fastighetsbeteckning/ar)   

 
5.1.1 Situationsplan över aktuellt förorenat område markerat ska bifogas  
5.2 Koordinater (mittpunkt) förorenat område 

5.3 Genomförda miljötekniska undersökningar som du vill hänvisa till i anmälan (ange datum, namn och utförare) 

5.3 Beskriv risker med föroreningen ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Lämnar information i bilaga  
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5.4 Finns det andra berörda parter eller andra tillstånd eller dispenser. Beskriv. 

 
 

6 Beskrivning av planerad åtgärd 
6.1 När planeras arbetet påbörjas och när planeras det vara avslutat. För större projekt som sträcker sig över läng tid lämnas en utförlig 

tidsplan. Lämnar information i bilaga  

6.2 Vilken är markanvändningen idag och vilken framtida planerad markanvändning är det på platsen? Lämnar information i bilaga  

6.3 Beskrivning av de mark- eller saneringsarbete som ska utföras med åtgärdsmål, inklusive omhändertagande av eventuellt 
förorenade massor. Lämnar information i bilaga  

6.4 Uppskattade volymer av förorenade massor (kubikmeter) 

6.5 Vilken transportör kommer anlitas, ange organisationsnummer och tillstånd som denne har för transport av de avfallsslag som 
uppkommer i projektet. 

6.6 Vilken avfallsmottagare ska anlitas, ange namn och organisationsnummer och om du kontrollerat att mottagaren har de tillstånd som 
krävs för att ta emot avfallet. 

6.7 Planerade skyddsåtgärder för att förhindra spridning av föroreningarna under efterbehandlingsarbetet. Lämna beskrivning av 
exempelvis hantering av länshållningsvatten, akutplatta, täckning med presenning. Lämnar information i bilaga  

6.8 Ange skyddsobjekt. Exempelvis Dagvattenbrunnar, recipienter och vattentäkter i området och dess närhet, vattenskyddsområdet, 
Natura 2000 område. Lämnar information i bilaga  

6.9 Vilka åtgärder planeras till skydd för arbetsmiljön? Lämnar information i bilaga  

6.10 Vilka åtgärder planeras för eventuellt kvarvarande föroreningar. Lämnar information i bilaga  

6.11 Kontrollprogram med beskrivning av uppföljning och kontroll om åtgärdsmålen uppfylls (att det förorenade området är åtgärdat enligt 
planen) samt dokumentation. Lämnar information i bilaga  
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7 Bilagor 
Uppge vilka bilagor du/ni bifogar anmälan 

 
 

Underskrift Ort och datum 
 

Ifylld blankett skickas till: miljo@alingsas.se eller med post till Alingsås kommun, 
miljöskyddskontoret, 441 81 ALINGSÅS 

 
Hur vi hanterar din anmälan 
Innan du påbörjar åtgärder i ett förorenat område ska du skicka in en anmälan 
miljöskyddskontoret . Anmälan ska lämnas in i god tid innan arbetena startar, vanligen 
minst 6 veckor innan start. Dock är det viktigt att känna till att en utredning kan ta längre tid 
än 6 veckor. Tänk på att det är förbjudet att utföra åtgärder i ett förorenat område utan att 
först göra en anmälan. 

 
Vi granskar din anmälan och gör en första bedömning av om anmälan är komplett. Om den 
behöver kompletteras flyttas tiden för handläggningen fram till dess anmälan är komplett. 
När anmälan är komplett får du ett beslut med krav på försiktighetsåtgärder. Vi ställer krav 
på eventuell sanering och skyddsåtgärder beroende på vad marken ska användas till 
senare. 

 
Vi tar tillsammans med ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare fram mål för 
efterbehandlingen. Det vill säga vad ska en efterbehandling åstadkomma, vilka risker finns 
det med föroreningen och till vilka nivåer skall en sanering ske. Kan en behandling ske på 
plats eller behöver det förorenade materialet transporteras bort från fastigheten. 

 
Det är viktigt att ha en god framförhållning inför arbeten i förorenade områden då 
utredningar/undersökningar tar tid. Du behöver ha en plan över hanteringen av 
massor/avfall som uppstår. Om massor behöver mellanlagras kan det vara anmälnings- 
eller tillståndspliktigt. Risker behöver analyseras och du behöver kunna redogöra för hur 
riskerna kommer hanteras och vilken egenkontroll du kommer utföra. 

 
Avgift 
Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för miljöskyddsnämndens verksamhet enligt 
miljöbalken. Avgiften för handläggning av anmälan är för närvarande (2021-01-13) 1 000 
kronor/timme. Handläggningstid är all tid som vi behöver lägga på utredningen av 
anmälan så som till exempel granskning, inläsning, platsbesök, skrivelser, telefonsamtal 
och beslut. Du/ni får betala handläggningsavgiften även om anmälan återtas eller om vi 
beslutar att avslå anmälan. Mer information om taxan hittar du på 
https://www.alingsas.se/miljotaxa 

 

Registrering av personuppgifter 
Personuppgifter som lämnas via ansökningar/anmälningar kommer att registreras i 
miljöskyddskontorets datoriserade ärende- och tillsynsregister. Mer information finns i 
bilagan ”Så behandlar vi dina personuppgifter”. 
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