Anmälan om grävarbete i förorenad mark
Anmälan enligt 28 § förordning (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Avhjälpande åtgärder med anledning av
föroreningsskada i mark.
Administrativa uppgifter
Namn på anmälare

Organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Kontaktperson (namn, telefon, e-post)

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Anlitad entreprenör (namn och telefon)

Fakturamottagare (timavgift tas ut för handläggning av ärendet)
Fakturaadress
Märkning av faktura

Beskrivning av planerade åtgärder och föroreningssituation
Syftet med grävarbetet:

Tidsplan för arbetet (start - avslut):

Förorening i mark är:

Misstänkt

Miljötekniska markundersökningar har genomförts:

Konstaterad
Ja, rapport bifogas

Nej

Föroreningen består eller misstänks bestå av:

Beskriv var föroreningen hittades eller misstänks finnas. Skriv även var den kommer eller misstänks
komma ifrån. Ange också utbredning och djup.
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Områdesbeskrivning
Nuvarande markanvändning:
Bostäder

Industriområde

Handel/kontor

Naturmark

Annat:
Jordart:
Grundvattennivå (meter under markytan):
Skyddsvärda objekt:
Dricksvattenledningar

Dricksvattenbrunn

Ytvatten

Annat:

Skiss/situationsplan över området
Situationsplan bifogas. Ska alltid skickas in med denna blankett. Markera skyddsvärda
objekt samt förväntad utbredning av förorening.
Skyddsåtgärder
Planerade skyddsåtgärder för att förhindra spridning av förorening under arbetet:
(till exempel dammbekämpning, hantering av länsvatten, avstängning av väg, transporter, lagring av
schaktmassor)

Åtgärdsmål
Följande riktvärden föreslås som åtgärdsmål för saneringen:
Känslig markanvändning (KM)

Mindre känslig markanvändning (MKM)

(enligt Naturvårdsverkets rapport 5976 ”Riktvärden för förorenad mark”)
Annat:
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Masshantering
Beskriv hur uppgrävda massor kommer att mellanlagras i väntan på transport:

Förorenade massor ska omhändertas på anläggning med tillstånd att ta emot massorna. Anlitad
behandlingsanläggning/deponi:

Transport av massor ska ske av transportör med tillstånd att utföra transporten. Anlitad transportör:
Återfyllnadsmaterial/-massor hämtas från:
Övrigt:

Slutkontroll
Kontroll/provtagning av schaktbotten och schaktväggar behöver göras för att säkerställa att
åtgärdsmålen har uppnåtts. Provtagning ska utföras av sakkunnig. Beskriv hur kontroll kommer att
genomföras:
Lukt/Synintryck

Fältmätning, metod:

Jordprov

Grundvattenprov

Kontrollant (namn, företag):
Kommentar:

Underskrift
Datum och anmälarens underskrift

Namnförtydligande

Avgift: timavgift 1003 kronor/timme
Anmälan skickas till:

mob@kramfors.se
Kramfors kommun, miljö och bygg
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

Kontakta oss vid eventuella frågor:

0612-800 00 (växel), www.kramfors.se
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Behandling av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar när du skickar en ansökan, synpunkt eller annat
registreras eftersom det behövs för vårt myndighetsarbete. De behandlas enligt
reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Vill du veta mer kan du läsa på vår
webbplats www.kramfors.se.

