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Anmälan om sanering av 
förorenade områden 

Skickas till 
  Lilla Edets kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
463 80 Lilla Edet 

 Sökande 

 Fastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Fastighetens adress Postnummer Postort 

 Anmälan avser 

 Förorenad mark  Sanering av förorenad mark

 Beskrivning av saneringsobjektet 

 Entreprenör 

Person-/Företagsnamn Person-/Organisationsnummer 

Utdelningsadress Postnummer Postort 

Kontaktperson Telefonnummer E-postadress

Bedriven verksamhet/typ av markanvändning 

Redovisning av tiden för vilken verksamheten bedrivits/händelsen skett och vid kännedom även tidigare verksamheter 

Typ av förorening/-ar samt utbredning (m2 eller km2) och uppskattad mängd 

Företagsnamn Organisationsnummer 

Utdelningsadress Postnummer Postort 

Kontaktperson Telefonnummer E-postadress

Efterbehandling enligt 10 kap miljöbalken samt 
28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 
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 Tidplan och miljökontroll 

 Avfallshantering 

Till anmälan bifogas 
 Situationsplan över området med förväntad/känd utbredning av förorening/-ar

Om tillsynsmyndigheten bedömer att efterbehandlingsåtgärderna kan leda till betydande skada eller olägenhet, kan 
myndigheten förelägga verksamhetsutövaren att söka tillstånd för saneringsverksamheten hos länsstyrelsen. 

Avgift för anmälan betalas enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. 

När du fyller i denna blankett kommer dina personuppgifter att registreras i Lilla Edets kommuns 
verksamhetssystem. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på lillaedet.se/personuppgifter.

Undertecknad förbinder sig att se till att saneringsarbetet utförs enligt anmälan. 

Datum Ort Underskrift Namnförtydligande 

Saneringsmetod 

Åtgärder och försiktighetsmått som kommer att vidtas för att minimera risken för ökad föroreningsspridning i samband med efterbehandlingsarbetena 

Ange hur kontrollen görs för att sanerings-/åtgärdsmål uppfylls (Naturvårdsverkets rapport 4807) 

Beräknad mängd farligt avfall (kg) Förvaringsplats för farligt avfall 

Transportör av farligt avfall 

Mottagare av farligt avfall (mellanlager/slutlig mottagare) 

Övrig information 
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