
ÖSTRA MADENVÄGEN 4  ·  172 92 SUNDBYBERG  ·  08-706 66 00 
MILJOOCHHALSOSKYDD@SUNDBYBERG.SE  ·  WWW.SUNDBYBERG.SE 

SB
G

73
07

, v
 2

.0
, 2

01
9-

02
-1

3 
   

SID 1 /3 Byggnads- och tillståndsnämnden 

Anmälan om efterbehandling av förorenat område eller byggnad 
Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter i syfte att handlägga anmälan om efterbehandling av förorenat område eller byggnad i enlighet med 28§ Förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Staden kommer att spara dina uppgifter efter att du har lämnat in dem till oss. Läs mer på 
http://sundbyberg.se/dataskydd  

Verksamhet 
Verksamhetsutövare  

Adress  

Postnummer och ort  Kontaktperson 

E-postadress Telefonnummer 

Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning 

Fastighetsadress (c/o, gatuadress) 

Postnummer och ort 

Fastighetsägare Kontaktperson 

E-postadress Telefonnummer 

Fakturamottagare 
Namn Organisations-/personnummer 

Faktureringsadress (c/o, gatuadress) Fakturareferens 

Postnummer och ort 

Entreprenör (genomförare av saneringen) 
Firmanamn Organisationsnummer 

Adress 

Postnummer och ort  

Kontaktperson Telefonnummer 

http://sundbyberg.se/dataskydd


SID 2 /3  

Lokalisering 
Områdesbeskrivning (geologiska förutsättningar, naturvärden, närliggande recipienter, avstånd till bostäder och annan störningskänslig verksamhet samt vattentäkter i 
området etc.). 

Särskilda intressen (kulturminnen, Natura 2000, ledningssystem eller annan infrastruktur där hänsyn bör tas).  

Tidigare verksamhet på plats 
Kortfattad beskrivning 

Genomförda undersökningar 
Kortfattad beskrivning t.ex. riktad provtagning efter historisk genomgång av tidigare verksamhet eller systematisk provtagning, förorening, haltuppskattade mängder. Bifoga 
gärna rapport.  

Beskrivning av efterbehandling/ sanering 
Åtgärdsmetod 

Vilka skyddsåtgärder planeras under efterbehandlingen? T.ex. täckning av massor, hjultvätt etc.).  

Saneringen startar (ÅÅ-MM-DD) Saneringen planeras att avslutas (ÅÅ-MM-DD) 

Åtgärdsmål 
Planerad markanvändning (efter efterbehandlingen) 

Sanering till Naturvårdsverkets generella riktvärden Om ja, vilken nivå 

☐ Ja  ☐ Nej ☐ KM  ☐ MKM
Platsspecifika riktvärden avses att användas Riskbedömning bifogas i bilaga 

☐ Ja  ☐ Nej ☐ Ja  ☐ Nej
Motiv för avsteg från generella riktvärden  

Egenkontroll 
Finns egenkontroll för efterbehandling Finns rutiner för rapportering av incidenter och olyckor 

☐ Ja  ☐ Nej ☐ Ja  ☐ Nej



SID 3 /3  

Avfallshantering 
Förorenade massor har klassificerats enligt gällande avfallsförordning Kommer någon del av de uppgrävda massorna att bestå av farligt avfall  

☐ Ja  ☐ Nej ☐ Ja  ☐ Nej
Ska området återfyllas med externa massor Hur kontrolleras att massorna inte är förorenade  

☐ Ja  ☐ Nej
Beskriv hantering av förorenade massor (ev. sortering, siktning, krossning, kontroll av massornas föroreningsgrad)  

Ska massor lagras på platsen  Hur ska de lagras och hur länge 

Utsläpp till vatten 
Uppstår länshållningsvatten vid sanering  

☐ Ja  ☐ Nej
Beskriv hur länshållningsvatten renas/ tas om hand 

Buller 
Orsakar verksamheten buller  Under vilka tider på dygnet kommer det att bullra, ange även antal dagar 

☐ Ja  ☐ Nej

Följande bilagor bifogas 
☐ Situationsplan (med uppgifter om efterbehandlingen t.ex. upplagsplats för massor, reningsverk för länsvatten etc.).
☐ Miljöteknisk markundersökning.
☐ Riskbedömning.
☐ Egenkontroll för efterbehandling.

Övriga upplysningar 
• För prövning och tillsyn enligt miljöbalken kommer en avgift enligt gällande taxa att tas ut. Taxan finns tillgänglig på

kommunens webbplats.
• En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan har gjorts om miljö- och

bygglovsenheten inte meddelar något annat.

Underskrift 
Datum Namnförtydligande 

Underskrift 

Blanketten skickas till 

MiljoOchHalsoskydd@sundbyberg.se 

Eller 

Sundbybergs stad 
Miljöenheten
172 92 Sundbyberg 

Vid frågor, kontakta oss gärna! 

08-706 66 00

MiljoOchHalsoskydd@sundbyberg.se 
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