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Underrättelse om markarbete
i förorenat område
Exempel på markarbete är grävning, schaktning och borrning.
Förorenat
område

Adress

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Namn eller företagsnamn

Fastighetsbeteckning ska anges med traktnamn och siffror, exempelvis Karlsro 2:97)
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.

Beställare av
markarbetet

Företagsnamn

Organisationsnummer

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 markarbetet

Hur har marken använts tidigare?

Vilken typ av förorening finns det i det område där markarbetet ska ske?

Hur ska marken användas?

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

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 23

Telefon
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se
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Entreprenör
som utför
markarbetet/
grävningen/
schaktarbetet

Företagsnamn

Organisationsnummer

Kontaktperson
Adress
Postnummer och postadress
E-post

Beskrivning av
markarbetet
inom det
förorenade
området

Telefon

Hur ska markarbetet gå till och vilka försiktighetsmått vidtas?

Vad är orsaken eller syftet med markarbetet?

Hur ska du kontrollera att föroreningen inte sprids?

Hur ska du kontrollera att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas så att föroreningen inte sprids?

Vilken typ av återfyllnadsmaterial ska användas?

När planerar du att starta markarbetet?
När planerar du att markarbetet är klar?

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 23

Telefon
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se
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Uppföljning
fastighets
ägarens
egenkontroll

Kommer markarbetet 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)

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

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 23

Telefon
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se

MBF_43.Markarbeteförorenatområde | 2020-08-04 | Sida 4 / 5

Transportör och
mottagare

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

Jag lämnar
ytterligare
uppgifter

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 23

Telefon
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se
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Jag skickar
med följande
handlingar

Situationsplan över det förorenade området och eventuell miljöteknisk markundersökning
inklusive alla bilagor.
Vi tar gärna emot handlingarna i pdf-format. Det underlättar registreringen.

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

Underskrift,
fastighetsägare
eller beställare

Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande

Beroende på exempelvis hur allvarlig föroreningen är, den miljö
tekniska markundersökningens kvalitet och omfattning kan miljöoch byggnadsnämnden ställa ytterligare krav eller kompletterande
undersökningar innan markarbetena kan börja.

Du betalar en avgift för underrättelsen. 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
Underskrift, fastighetsägare eller beställare

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 23

Telefon
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se

1 (1)

Bilaga

Hantering av dina personuppgifter
Du har rätt att få veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter och
invända mot hanteringen. Du har också rätt att klaga till
tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.
Laglig grund
Miljö- och byggnadsnämnden är en kommunal myndighet som har hand
om kommunens uppgifter inom olika tillstånds- och tillsynsuppdrag.
Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom miljö- och
hälsoskyddsområdet, livsmedelskontroll och bygglovsärenden.
Nämndens myndighetsutövning regleras av en rad olika lagar med
tillhörande förordningar och föreskrifter, till exempel plan- och
bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och
förvaltningslagen. Mycket av nämndens verksamhet sker därmed utifrån
att det finns rättsliga förpliktelser och för att den fullgör uppgifter av
allmänt intresse.
Vi samlar in de uppgifter vi behöver för att kunna handlägga ditt ärende
på ett rättssäkert sätt. Det kan vara personuppgifter som personnummer,
adress, telefonnummer och fastighetsuppgifter. Uppgifterna sparas i våra
ärendehanteringssystem och arkiveras enligt gällande lagstiftning.
Information som skickas till oss blir som regel allmänna handlingar som
kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vi lämnar endast
ut personuppgifter till privatpersoner, företag eller myndigheter om vi är
skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.
Personuppgiftsansvar
Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig.
Om du vill komma i kontakt med personuppgiftsansvarig eller
kommunens dataskyddsombud är det enklast att kontakta kommunens
kontaktcenter på telefon 0171-62 50 00 eller e-post
kommunen@enkoping.se.
Version: 2020-08-31

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 23

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Plusgiro
7 07 27-3

Webbadress
www.enkoping.se

Telefax

Org.nr
212000-0282

E-post
kommunen@enkoping.se

