
1(3) 

Läs informationen på sidan 3 innan du fyller i blanketten

Information om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress 

Fastighetsägare Organisations-/Personnummer

Telefon Fax 

Verksamhetsutövare (anmälare) 
Namn Organisations-/Personnummer

Utdelningsadress 

Telefon Fax 

Kontaktperson 

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

Föroreningens uppkomst om den är känd 

Entreprenör 
Namn (genomförare av saneringsentreprenad)

Kontaktperson 

Telefon Fax 

Övriga intressenter (t ex närboende) 
Namn 

Följande bilagor ska bifogas anmälan 

Bilaga 1: Situationsplan över förorenat område 

Bilaga 2: Rapport över miljöteknisk markundersökning och/eller mätprotokoll 

Södertörns Miljö- & Hälsoskyddsförbund 
136 81 Haninge

Anmälan om sanering av 
förorenat område

Anmälan enligt 28 § (1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd

Bilaga 3: Kontrollplan

Bilaga 4: Fullmakt bifogas i original om annan än verksamhetsutövaren skriver under anmälan

     Postadress   Besöksadress   Telefon   Fax   E-post    Webbsida 
     136 81 Haninge   Rudsjöterrassen 5  08-606 93 00 08-606 93 01  miljokontoret@smohf.se  www.smohf.se
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Beskriv den närmaste omgivningen 
Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder, annan störningskänslig verksamhet, vattentäkt och närmaste recipient 
(t ex sjö, bäck eller annat ytvatten) där det är relevant

Beskriv föreslagen saneringsmetod/åtgärd 

Beskriv kontrollen för att förhindra spridning till omgivningen. Uppge transportör och behandlingsanläggning för  
avfallet (bifoga eventuell kontrollplan) 

Anmälan skickas i två exemplar till Södertörns Miljö- & Hälsoskyddsförbund

Sökandes underskrift (firmatecknare) Namnförtydligande

Ort och datum

Hantering av ansökan/anmälan debiteras enligt fastställd taxa, se www.smohf.se

När du skickar in denna blankett till Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund kommer vissa personuppgifter om dig behandlas. 
Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats www.smohf.se/gdpr

Sanering sker till Naturvårdsverkets riktvärden 

Sanering sker till platsspecifika riktvärden, bifoga utredning med riskbedömning

Hur kontrolleras att riktvärden uppnås?



3(3) 

Information 
Blankett ska användas då förorenade områden ska saneras. Om förorenade massor avses lämnas kvar eller om platsspecifika 
 riktvärden ska åberopas måste du även bifoga en utredning med riskbedömning till anmälan.  
Anmälan ska lämnas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund senast sex veckor innan åtgärd om inte  
kortare tid medgivits. Vid läckage eller utsläpp ska åtgärd vidtas snarast möjligt för att förhindra spridning.Södertörns Miljö-  
& Hälsoskyddsförbundkan ska dock kontaktas omedelbart, ring, faxa eller skicka via e-post. 
En skriftlig anmälan ska därefter skickas in så snart som möjligt.  
 

Anmälan om sanering av eldningsolja ska inlämnas av  
oljeleverantören  om utsläpp skett i samband med påfyllnad av cistern 
cisternägaren  vid läckage från cisternen eller tillhörande ledningar  

Övrigt 
Om åtgärden kräver kontrollplan (handlingsplan/kontrollprogram) kan den t.ex. innehålla 
• skyddsåtgärder för att förhindra spridning av föroreningarna  
• kontroll av att jord som lämnas kvar är ren (provtagning schaktbotten, 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

Anmälan skickas i två exemplar till Södertörns Miljö- & Hälsoskyddsförbund 136 81 Haninge 

Slutrapport 
Slutrapport ska insändas snarast efter genomförd sanering 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

•
•
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Information 
Blankett ska användas då förorenade områden ska saneras. Om förorenade massor avses lämnas kvar eller om platsspecifika
 riktvärden ska åberopas måste du även bifoga en utredning med riskbedömning till anmälan.  
Anmälan ska lämnas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund senast sex veckor innan åtgärd om inte 
kortare tid medgivits. Vid läckage eller utsläpp ska åtgärd vidtas snarast möjligt för att förhindra spridning.Södertörns Miljö- 
& Hälsoskyddsförbundkan ska dock kontaktas omedelbart, ring, faxa eller skicka via e-post.
En skriftlig anmälan ska därefter skickas in så snart som möjligt. 
 
Anmälan om sanering av eldningsolja ska inlämnas av  
oljeleverantören
 om utsläpp skett i samband med påfyllnad av cistern 
cisternägaren
 vid läckage från cisternen eller tillhörande ledningar  
Övrigt 
Om åtgärden kräver kontrollplan (handlingsplan/kontrollprogram) kan den t.ex. innehålla 
•
skyddsåtgärder för att förhindra spridning av föroreningarna  
•
kontroll av att jord som lämnas kvar är ren (provtagning schaktbotten, 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
Anmälan skickas i två exemplar till Södertörns Miljö- & Hälsoskyddsförbund 136 81 Haninge 
Slutrapport 
Slutrapport ska insändas snarast efter genomförd sanering 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
•
•
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