
ANMÄLAN OM AVHJÄLPANDE ÅTGÄRDER 
Enligt 28§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

(SFS 1998-899) (efterbehandling av ett förorenat område) 

Postadress 
Södertälje kommun 
151 89 Södertälje 

Besöksadress 
Nyköpingsvägen 26 

Telefon: 08-523 010 00 
E-post: kontaktcenter@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se

Orgnr. 212 000-0159 

Personuppgifterna i anmälan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i register inom miljökontoret. Du har 
rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar. För mer information om hantering av personuppgifter, se www.sodertalje.se/gdpr 

Denna anmälan inklusive bilagor skall vara Miljönämnden tillhanda senast sex (6) veckor innan planerad driftstart. Ej fullständigt 
ifylld kan förlänga handläggningstiden. 

Kontaktuppgifter 

 Anmälare 

Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Organisations-/personnummer: 

Gatuadress: Postnummer: Postort: 

E-post: Telefon: 

 Anmälare 

Verksamhetsutövare: Organisations-/personnummer: 

Kontaktperson: 

Gatuadress: Postnummer: Postort: 

E-post: Telefon: 

 Anmälare 

Entreprenör/konsult (för saneringsarbetet): 

Kontaktperson: Telefon: 

 Anmälare 

Ev. miljökontrollant: 

Kontaktperson: Telefon: 
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Tidigare kontakter 

Ev. tidigare kontakter med miljöförvaltningen (vem, när, hur): 

Följande bilagor har bifogats anmälan: 

• Situationsplan (med det förorenade området inritat, förvaringsplats för massor, ev. reningsanläggningar)
 Ja   Nej 

• Miljöteknisk markundersökning (uppgifter om provtagning och föroreningar, provpunkter, jord, vatten, djup etc.)
 Ja   Nej 

• Riskbedömning  Ja   Nej 
• Förslag på kontrollprogram  Ja   Nej 
• Åtgärdsutredning  Ja   Nej 
• Övriga bilagor  Ja   Nej 

Lokalisering – områdesbeskrivning 

Beskriv den närmaste omgivningen och ange markanvändningstyp (t ex bostäder, industri, grönområde): 

Beskriv geologi (lagerföljd, typ av material, mäktighet): 
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Djup till grundvattenyta (meter under markyta): Avstånd till recipient (ytvatten, sjö, bäck): 

Avstånd till vattentäkt: Avstånd till bostäder: 

Särskilda intressen (kulturminnen, Natura 2000, ledningssystem, speciell infrastruktur): 

Verksamhet på platsen 

Kortfattad beskrivning av tidigare verksamhet: 

Kortfattad beskrivning av nuvarande verksamhet: 

Genomförda undersökningar 

Finns en markundersökning utförd (jord- och/eller vattenprov, avser ej geoteknik) 
 Ja  Nej 

Datum 

Finns annan undersökning utförd (porgas, luft, materialprover) 
 Ja  Nej 

Kommentar: 

Utredda avhjälpande åtgärder 

Har alternativa åtgärder utretts?     Ja  Nej
Vilka alternativa åtgärder har utretts(Fyll på med utredda åtgärder, föreslagen metod, nollalternativ och total sanering bör vara minimum) 

1. Föreslagen metod
2. Nollalternativ (ingen åtgärd)
3. Total sanering

4. 

5. 

6. 

7. 

8.
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Avhjälpande åtgärder som avses att genomföras 

Planerad arbetstid (datum och tider): 

Beskrivning av avhjälpande åtgärder: 

Skyddsåtgärder som planeras under arbetet (t ex täckning av massor, hjultvätt): 

Säkerhetsåtgärder vid driftsstörning och haverier (t ex åtgärder för att minska miljöpåverkan vid olycka): 

Finns rutiner för rapportering av incidenter och olyckor (egenkontroll)?    Ja  Nej
Förekommer utsläpp till luft 

 Ja  Nej 

Ämne/n: 

Utsläppspunkt: Vilka åtgärder vidtas för att minska utsläppet (reningsutrustning, kolfilter): 

Avloppsvatten uppstår (t ex länshållningsvatten, uppumpat grundvatten)  Ja Nej
Ämne/n: 

Beskriv hur avloppsvatten skall omhändertas, reningsutrustning, recipient (ytvatten, spill-/dagvatten): 

Åtgärdsmålen stöds på: 

 Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning 
 Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning 
 Platsspecifikt riktvärde 
 Annat:    

Motiv till att platsspecifikt riktvärde används?: 
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Transporter och buller 

Antal transporter per dygn: Antal transporter totalt: 

Vilka huvudsakliga transportvägar är planerade: 

Orsakar verksamheten buller 

 Ja  Nej 

Om ja, beskriv bullerkällor (ex fläkt, transporter, slagljud, maskiner): 

Under vilka dagar/tid på dygnet kommer bullret pågå?: 

Förorenade massor har klassificerats enligt avfallsförordningen 2020:614 (farligt avfall/icke farligt avfall)    Ja Nej
Kommer någon del av uppgrävda massor att bestå av farligt avfall?      Ja  Nej
Beskriv hanteringen av de förorenade massor som tas upp (mottagare, föroreningsgrad, sortering, krossning): 

Ska massorna lagras på området 

 Ja  Nej 

Om ja, hur länge, på vilket sätt: 

Kommer området att återfyllas med externa massor?     Ja  Nej
Vilka typ av ersättningsmassor kommer att användas vid återfyllnad?: 

Hur kontrolleras att återfyllnadsmassorna inte är förorenade, över KM?: 

På vilket sätt avgörs om föroreningar finns kvar i schaktgropen/ev grundvatten?: 

Egenkontroll 

Ansvarig för arbetet på platsen: Ansvarig för kvalitetskontroll: 

Ansvarig för att lagar och beslut följs: 

Kort beskrivning av egenkontrollen: 
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Underskrift 
Ort: Datum: 

Namnteckning Namnförtydligande: 

Viktig information om avgift 
Miljökontoret tar ut en avgift för att handlägga anmälan enligt gällande miljötaxa, se www.sodertalje.se/taxa 

Blanketten skickas till: 
Södertälje kommun 
Miljökontoret 
151 89 Södertälje 

Eller via e-post till: miljokontoret@sodertalje.se 

Telefonnummer Kontaktcenter: 
08-523 010 00

Mer information finns på 
www.sodertalje.se 
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