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Miljöförvaltningen  

POSTADRESS 

501 80 Borås 
BESÖKSADRESS 

Sturegatan 42 
WEBBPLATS 

boras.se 
E-POST

miljo@boras.se 
TELEFON 

033-35 30 00
FAX 

033-35 30 25

Efterbehandling av eller grävning 
i förorenad mark 
10 kap 11 § miljöbalken (SFS1998:808) 
28 § förordningen (SFS 1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Underrättelse om upptäckt förorening enligt 10 kap. 11 § miljöbalken

Anmälan om efterbehandling av förorenat område eller grävning i förorenad mark 

Fastighet
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Postadress Postnummer och ort 

Datum när arbetet ska påbörjas/datum när föroreningen upptäcktes 

Plats där föroreningen har upptäckts (bifoga karta/situationsplan) 

Hur stor mängd kommer att grävas upp (m2)? 

Verksamhetsutövare 
Verksamhetsutövare/ansvarig för efterbehandling Organisationsnummer 

Kontaktperson Telefonnummer 

Postadress Postnummer och ort 

E-postadress

Entreprenör 
Saneringsbolag/utförare (om annan än ovan) Organisationsnummer 

Kontaktperson Telefonnummer 

Transportör Försäkringsbolag 

Övriga aktörer 

Uppgifter om platsen 
Nuvarande/planerad användning av marken samt anledning till grävarbetena 
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Kända föroreningar/förväntade föroreningar 

Misstänkt källa till förorening 

Beskriv arbetena samt vilka åtgärder som kommer att vidtas för att förhindra spridning av föroreningar. Ange ungefärlig storlek på den schaktade ytan 
samt hur djupt schaktarbetena går (dvs. total mängd som berörs) 

Tidsplan för arbetena inklusive uppföljande kontroll 

 
Återanvändning av massor inom arbetsområdet 
Vid eventuell återfyllnad efter arbetet, från vilken fastighet kommer återfyllnadsmassorna. Beskriv vilka massor som eventuellt kommer att återanvändas 
inom området med avseende på halter etc. Ange även hur det ska kontrolleras 

Hur stor mängd massor ska fyllas på 

Till vilken verksamhet körs de förorenande massorna för behandling 

Kommer det att ske någon mellanlagring av de förorenade massorna, i så fall på vilken fastighet 

Under vilken tid kommer arbetet att ske 

Hur långt är det till närmaste sjö, vattendrag, dike och närboende (bifoga en karta) 

Beskriv hinder: buller, transporter, omgivningspåverkan. Hur påverkar schaktning området. T.ex. byggnader, vägar, osv. Vilka hinder eller begränsningar 
finns för arbetet 

 
Provtagning och kontroll 
Provtagningar kan komma att krävas för att bevisa att föroreningen har avlägsnats, för att bedöma lämpligt omhändertagande av uppgrävda massor samt 
för att visa vilka föroreningar som lämnats kvar. Beskriv hur kontroll och provtagning kommer att ske (skiss över provpunkter, sammanställningar av 
analyser och analysprotokoll bifogas) 
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Bilagor  

Situationsplan eller karta över det förorenade området 

Tidigare undersökningar 

Kontrollprogram 

Avgift enligt Kommunfullmäktiges taxa kommer att tas ut vid handläggning av ärendet. 

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgifter i denna anmälan om efterbehandling av eller grävning i förorenad mark kommer att behandlas i
enlighet med dataskyddsförordningen. På boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter.
Miljö- och konsumentnämnden är personuppgiftsansvarig, och nås via E-post miljo@boras.se eller via
Miljöförvaltningens nämndsekreterare genom Borås Stads växel 033-35 70 00.
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