
Växjö kommun 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Box 1222 
351 12 Växjö 
0470-410 00 
miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se

Anmälan om efterbehandling av förorenad mark 
enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 

Anmälan ska skickas in i två  exemplar. 

Allmänna uppgifter 
Efterbehandlingsansvarig, firmanamn eller motsvarande Organisationsnummer 

Kontaktperson Telefon 

Faxnummer E-post

Postadress Postnr Ort 

Faktureringsadress (om annan än ovan) Ref.nr. 

Namn på verksamhet som bedrivs Kontaktperson 

Efterbehandlingsplatsens adress (om annan än postadressen) Fastighetsbeteckning 

Till anmälan bör bland annat följande uppgifter bifogas: 

• Beskrivning av platsen där efterbehandlingsåtgärden ska vidtas, inklusive karta där närmaste
bostäder, eventuella dagvattenbrunnar, ytvatten eller annat som kan påverkas är markerat.

• Typ av förorening, utbredning och spridning (beskrivet i text och markerat i situationsplan).

• Beskrivning av efterbehandlingsmetod (teknisk beskrivning, omhändertagande av avfall/farligt
avfall, transportör, var och hur slutbehandling ska ske).

• Efterbehandlingens omfattning (åtgärder, beräknad mängd och typ av avfall/farligt avfall).

• Miljöeffekter som kan uppkomma på grund av efterbehandlingen (utsläpp till mark, vatten, luft
och buller, mm.) samt åtgärder som kommer att vidtas för att förebygga eller motverka dessa.)

• Mål för saneringsarbetet och hur måluppfyllelsen kommer att kontrolleras, kortfattad redovisning
av planerad egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll.

De ritningar som bifogas anmälan bör vara skalenliga och fackmannamässigt utförda, samt nedvikta till 
A4-format för att underlätta hantering och arkivering. 

Underskrift 

Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande 

För att administrera din anmälan/ansökan krävs registrering i vårt dataregister. Du har rätt att ta del av de 
uppgifter som berör dig och även begära rättelse av dessa. Begäran om uppgifter skall vara egenhändigt 
undertecknad och ställas till miljö- och hälsoskyddsnämnden, Box 1222, 351 12 Växjö. Personuppgiftsansvarig: Miljö- 
och hälsoskyddsnämnden. 
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