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Miljö- och byggnadskontoret  
Miljö- och hälsoskyddsenheten  

  
  
  

 

Besök Postadress Telefon växel Fax  Internet 

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-96 64 30 www.sollentuna.se 

Turebergs torg Sollentuna    

Blankett version 2013-05-15 

Anmälan om efterbehandlingsåtgärder av förorenade områden 
enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 

 

Anmälan sändes till: Sollentuna kommun, miljö- och byggnadskontoret, 191 86 

Sollentuna 

Observera att en ofullständig anmälan förlänger handläggningstiden.  

Fastighetsbeteckning Fastighetsadress 

Fastighetsägarens namn Organisations-/Personnummer 

Utdelningsadress (gata, box etc.) Telefon (även riktnummer) bostad 

Postnummer och ort Telefon (även riktnummer) dagtid 

E-postadress: Mobilnummer: 

Anmälare (om annan än ägaren) Namn Telefon (även riktnummer) 

Utdelningsadress (gata, box etc.) Postnummer och ort 

Anmälan avser    

 Förorenad mark på fastighet. Bifoga karta med inritad förorening 

 Förorenad byggnad på fastighet___________________________________________________________ 

Typ av förorening___________________________________________________________Bifoga analyssvar 

Förväntad mängd förorenade massor __________________________________________________________ 

När beräknas saneringen starta:______________________ och vara slutförd:__________________________ 

Dina personuppgifter kommer att lagras i vårt register enligt personuppgiftslagen (PUL). Du har rätt att 
ta del av dina uppgifter och kan ändra eventuella fel. 

 

 

Anmälan debiteras med timtaxa efter nedlagd handläggningstid.  
  



  Sida 2 av 

  

  

  

  

  

 

Bilagor 
 Utredning ang. sanering av markförorening bör omfatta historik, 

hydrogeologiska förutsättningar, naturvärden, ev närliggande recipient 

och vattentäkter, vad ska/används området till? 

 

 Åtgärdsplan bör omfatta förslag på provtagningsplan, 

saneringsmetod, beskrivning av arbetets genomförande, delaktiga parter 

(konsulter mm), godkänd transportör, saneringsmål, 

deponi/efterbehandlare, skyddsåtgärder för att minimera öka risk för 

föroreningsspridning. 

 

 Redogörelse för hur utförandekontroll, uppföljning och utvärdering 

kommer att göras. 

 

 

   

Datum   

   

Underskrift av sökanden  Namnförtydligande 
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