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Postadress 
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel) 
0171-62 50 00

Org. nr. 
212000-0282

Webbadress 
www.enkoping.se

E-post  
miljoavdelningen@enkoping.se

Sanerings-
ansvarig

Företagsnamn Organisationsnummer

Kontaktperson

Adress

Postnummer och postadress

E-post Telefon

Anmälan om sanering och efterbehandling 
av förorenat område
Enligt paragraf 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  
(SFS 1998:899).

Fastighetsägare Namn eller företagsnamn Organisations- eller personnummer

Kontaktperson

Adress

Postnummer och postadress

E-post * Telefon

* Anger du en e-postadress skickar vi som standard all skriftlig kommunikation med e-post. Anger du 
ingen e-postadress skickar vi all skriftlig kommunikation per post.

Beskrivning
av området/
fastigheten som
ska saneras

Hur har marken använts tidigare?

Vilken typ av förorening handlar det om? Ange mängd, halter, yta, utbredning och djup.

Hur ska marken användas?

Beskriv området: geologi, hydrologi, naturvärden, avstånd till bostäder, ytvatten och grundvattentäkter

Förorenat 
område

Adress Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning ska anges med traktnamn och siffror, exempelvis Karlsro 2:97)
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Postadress 
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel) 
0171-62 50 00

Org. nr. 
212000-0282

Webbadress 
www.enkoping.se

E-post  
miljoavdelningen@enkoping.se

Entreprenör 
som utför 
sanering

Företagsnamn Organisationsnummer

Kontaktperson

Adress

Postnummer och postadress

E-post Telefon

Beskrivning av 
hur saneringen 
kommer att 
utföras

Hur ska saneringen gå till och vilka försiktighetsmått vidtas?

Vilka är målen för saneringen?

Hur ska du kontrollera att målen uppfylls?

Hur ska du kontrollera att skyddsåtgärder och försiktighetsmått vidtas?  
Hur ska du kontrollera miljön runt omkring?

Vilken typ av återfyllnadsmaterial ska användas?

När planerar du att starta saneringen?

När planerar du att saneringen är klar?
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Postadress 
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel) 
0171-62 50 00

Org. nr. 
212000-0282

Webbadress 
www.enkoping.se

E-post  
miljoavdelningen@enkoping.se

Kompletterande
uppgifter vid
sanering av
byggnad

Typ av ventilation

Vilken del av byggnaden är förorenad? Golv, tak och eller väggar?

Hur ska du skydda hyresgäster eller andra brukare av fastigheten mot damm eller buller?

Adress 

Postnummer och postadress

E-post Telefon

Uppföljning
fastighets-
ägarens
egenkontroll

Kommer saneringen att kontrolleras av opartisk miljöteknisk konsult?

  Ja   Nej  

Om ja, i vilken utsträckning?

  Dagligen  

  2 gånger per vecka  

  1 gång per/vecka  

  1 gång under en tvåveckorsperiod

Annat  ____________________________________________________________________

Miljöteknisk konsultfirma Organisationsnummer

Adress

Postnummer och postadress

E-post Telefon (inklusive riktnummer)
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Postadress 
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel) 
0171-62 50 00

Org. nr. 
212000-0282

Webbadress 
www.enkoping.se

E-post  
miljoavdelningen@enkoping.se

Transport och 
förvaring

Transportör av förorenade massor

Transportör av farligt avfall

Mottagare av förorenade massor

Mottagare av farligt avfall

Är entreprenören godkänd för transport av farligt avfall?

  Ja   Nej  

Har mottagaren tillstånd att ta emot farligt avfall?

  Ja   Nej  

Mängd och typ av övrigt avfall som varken är förorenat eller farligt avfall, men som ska transporteras bort 
från fastigheten.

Avfallshantering

Mängd och 
förvaringsplats

Beräknad total mängd förorenade massor i ton

Beräknad mängd av förorenade massor som är farligt avfall i ton

Förvaringsplats för förorenade massor

Förvaringsplats för farligt avfall
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Postadress 
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel) 
0171-62 50 00

Org. nr. 
212000-0282

Webbadress 
www.enkoping.se

E-post  
miljoavdelningen@enkoping.se

Jag skickar 
med följande 
handlingar

 Situationsplan över det förorenade området och miljöteknisk markundersökning inklusive 
alla bilagor.

Vi tar gärna emot handlingarna i pdf-format. Det underlättar registreringen.

Jag lämnar 
ytterligare 
uppgifter

Underskrift,
verksamhetens 
innehavare

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Du betalar en avgift för din anmälan. Avgiften hittar du i 
kommunfullmäktiges taxa som finns på www.enkoping.se
Skriv ut, underteckna och skicka blanketten till: 
Miljö- och byggnadsförvaltningen, 745 80 Enköping.
Eller e-post: miljoavdelningen@enkoping.se

Hur behandlar vi dina personuppgifter?  
Läs mer i bilagan till denna blankett. 
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