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ANMÄLAN
Efterbehandling av förorenade områden

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Anmälan enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 10 kap. miljöbalken. 

Uppgifterna kommer att införas i miljöavdelningens dataregister.

Efterbehandlingsansvarig firmanamn eller motsvarande Organisationsnummer 

E-postadress Telefon (även riktnummer) Telefax (även riktnummer) 

Adress Postadress 

Efterbehandlingsplatsens adress (om annan än postadressen) Fastighetsbeteckning 

Namn på kontaktperson (efterbehandlingsansvar) Telefon (även riktnummer) Telefax (även riktnummer) 

Namn på verksamhet som bedrivits Kontaktperson/ansvarig 

Till anmälan bör bland aannat följande uppgifter bifogas 

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

• Typ av förorening, utbredning och spridning (beskrivet i text och markerat på 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 saneringsresultat och hur måluppfyllelsen kommer att kontrolleras, kortfattad redovisning av
planerad egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll.

De till anmälan bifogade ritningarna ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda samt nedvikta till A4-format för att 
underlätta hantering och arkivering. 

Namnteckning 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Handläggning av anmälan är avgiftsbelagd.

Postadress: Linköpings kommun, Miljöavdelningen, 581 81 Linköping 

E-postadress: miljo@linkoping.se, Telefon: 013-20 60 00 (kontaktcenter) 

LK 2252 utg 6 (september 2022)

Faktureringsadress om annan än ovanstående Postnummer och ort

Eventuellt referensnummer eller annan uppgift vid fakturering

mailto:miljokontoret@linkoping.se�
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Information om behandling av personuppgifter
(Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR))

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av Bygg- och miljönämnden för administration och andra åtgärder som 
behövs för att handlägga ärendet.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Bygg- och miljönämnden. Nämnden är 
skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter.

Se mer information på www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av 
uppgifter. 

För frågor gällande behandling av personuppgifter kontakta bygg och miljönämnden enligt följande: E-post: 
byggmiljonamndensbrevlada@linkoping.se, Telefon: 013-20 60 00 (kontaktcenter)
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