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Miljöförvaltningen 

Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 
Box 8136, 104 20 Stockholm 
Växel 08-508 28 800 
miljoforvaltningen@stockholm.se 
start.stockholm/miljoforvaltningen 

Information om behandling av personuppgifter 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna 
handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och kommunicera handlingar med dig.  
Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på 
start.stockholm/dataskydd. Där beskriver vi dina rättigheter och hur  
vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. 
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Miljöförvaltningen Efterbehandling av förorenat 
område eller byggnad 

– Anmälan enligt miljöbalken om efterbehandling
enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd 
Fyll i hela blanketten och skicka den via e-post till miljoforvaltningen@stockholm.se 
Läs informationen på sidan 6 innan du fyller i blanketten 

Information om fastigheten 
Fastighetsbeteckning 

Fastighetens adress 

Fastighetsägare Organisationsnummer/Personnummer 

Telefon E-postadress 

Markägare om annan än fastighetsägaren 

Verksamhetsutövare (se definition på sidan 6) 
Namn Organisationsnummer/Personnummer 

Utdelningsadress 

Telefon E-postadress 

Kontaktperson 

Faktureringsadress 

Faktureringsreferens 

Entreprenör (genomförare av saneringsentreprenad) 
Namn Organisationsnummer 

Kontaktperson 

Telefon E-postadress 

Övriga intressenter (t ex närboende) 

Eventuellt detaljplannummer1 (aktuellt vid åtgärd inför exploatering eller annan planändring) 

1 Stadsbyggnadskontorets diarienummer (S-Dp) 

https://start.stockholm/dataskydd
https://start.stockholm/miljoforvaltningen
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Beskriv området och den närmaste omgivningen (bifoga situationsplan, kartunderlag m.m.) 
Beskriv området ex. geologi, avstånd och riktning till närmaste bostäder eller annan störningskänslig verksamhet samt avstånd till närmaste recipient (t ex sjö, 
bäck eller annat ytvatten). 

      

Markanvändning (bifoga ev. utdrag från EBH-stödet2, historisk karta m.m.) 
Ange nuvarande och tidigare markanvändning. 

      

Ange framtida markanvändning. 

      

Ange förslag och motivering till mätbart åtgärdsmål (ex. KM, MKM, PRV, SSRV3 eller schakt ner till berg). 

      

 
2 EBH-stödet - efterbehandlingsstödet, nationell databas hos länsstyrelsen över potentiellt förorenade områden. 
3 Om SSRV (Stockholms storstadsspecifika riktvärden, Stockholm 2019) föreslås behöver områdets lämplighet utifrån kriterierna för 
användandet av dessa riktvärden styrkas i anmälan. 
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Förorening (bifoga undersökningsrapporter, klassade analysresultat m.m.) 
Beskriv typ av förorening samt avgränsning i plan-och djupled. 

Beskriv föroreningens uppkomst om den är känd. 

Ange om grundvatten har undersökts avseende föroreningar. Om inte, motivera. 

Planerad efterbehandlingsåtgärd 
Beskriv planerad åtgärd utifrån påträffade föroreningar samt planerad markanvändning (områdets yta, schaktdjup för saneringsändamål och för teknisk schakt, 
schaktplan m.m.). 

Ange förväntad mängd förorenade massor för omhändertagande. 

Beskriv hur mätbara åtgärdsmål kommer att kontrolleras efter avslutad åtgärd. 
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Masshantering 
Beskriv hur förorenade massor kommer att hanteras inom området inklusive ev. försiktighetsmått (ex. kommer förorenade massor att tillfälligt lagras inom 
området, beskriv i så fall var och hur) 

      

Beskriv om interna massor kommer att återanvändas och beskriv i så fall typ av massor samt ev. föroreningsgrad (t ex bergkross4 eller massor med visst 
föroreningsinnehåll). Beskriv även hur dessa kommer att kontrolleras. 

      

Beskriv om externa massor5 kommer att användas för återfyllnad och beskriv i så fall typ av massor (t ex bergkross). Beskriv hur de kommer att kontrolleras. 

      

Ange om berg kommer att hanteras (t ex genom sprängning eller krossning) och beskriv då hur ev. förekomst av sulfidberg kommer att kontrolleras alternativt 
bifoga provtagningsplan eller analysresultat. Observera att mekanisk bearbetning behöver anmälas separat till miljöförvaltningen. 

      

 

 
4 Berg som sprängs eller krossas måste kontrolleras med avseende på sulfidhalt 
5 Avfall som överskrider mindre än ringa risk måste föregås av en anmälan till tillsynsmyndigheten. Bergkross måste kontrolleras med 
avseende på sulfidhalt 
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Ange transportör/-er. Ange mottagningsanläggning/-ar för samtliga massor. 

            

Länshållningsvatten 
Beskriv om länshållningsvatten bedöms uppstå vid schakt eller nederbörd. Beskriv i så fall utförligt (nedan eller som bilaga) planerad hantering, föreslagna 
riktvärden, provtagning, rapportering m.m. Alternativt fyll i anmälningsblanketten för hantering av länshållningsvatten som finns på Stockholms stads hemsida. 

      

Skyddsåtgärder 
Beskriv kontroll för att förhindra spridning till omgivningen eller bifoga kontrollplan där detta framgår. 

      

Beskriv hur arbetet kommer att genomföras för att minimera eventuella störningar (ex. buller och damning). 

      

Bilagor till anmälan 
 

 Miljötekniska markundersökningsrapporter 
 Situationsplan 
 Historisk karta 
 Ev. utdrag ur EBH-stödet 
 Förslag till kontrollprogram 
 Förslag till länsvattenhantering 
 Övrigt, ange:       
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Information om anmälan 
Denna blankett kan användas för anmälan till miljöförvaltningen inför sanering av förorenade områden eller 
byggnader. Anmälan kan också ske i annat format än blanketten men samma information ska ingå. Anmälan 
ska inlämnas till miljöförvaltningen senast sex veckor innan åtgärd. Anmälan ska vara fullständig med undantag 
för eventuellt mindre tillägg. 
Anmälan ska göras av verksamhetsutövaren vilket här avser den som genomför eller beställer åtgärden och har 
rådighet över verksamheten. 

Observera 
Vid läckage eller utsläpp ska åtgärd vidtas snarast möjligt för att förhindra spridning och miljöförvaltningen ska 
kontaktas omedelbart. Ring eller skicka information via e-post till miljöförvaltningen. En skriftlig anmälan ska 
därefter skickas in så snart som möjligt. Övriga intressenter kan vara andra fastighetsägare vars fastighet 
förorenats genom läckage från den aktuella fastigheten. 

Övrig information 
Andra medier än jord kan vara förorenade och beroende på föroreningarnas egenskaper, föreslagen åtgärd och 
framtida markanvändning kan det bli aktuellt att miljöförvaltningen ställer krav på att fler provtagningsmedier än 
jord undersöks. Exempelvis kan en undersökning av grundvatten och porgas behöva genomföras för att 
identifiera och utvärdera risker vid misstanke om att klorerade lösningsmedel kan påträffas. Detta gäller även 
om den misstänka föroreningskällan ligger utanför den fastighet som anmälan berör då vissa föroreningar kan 
sprida sig långa sträckor. 
Om farligt avfall uppkommer i projektet gäller antecknings- och rapporteringsskyldighet enligt 
avfallsförordningens sjätte kapitel (SFS 2020:614). En anteckning om avfallet ska då göras innan avfallet 
transporteras bort. Anteckningen ska rapporteras in elektroniskt till Naturvårdsverkets avfallsregister inom två 
dagar. Mer info finns på Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se.  
Om bullrande arbeten planeras under natt, kl. 22.00 - 07.00, krävs dessutom tillstånd av polisen. Riktlinjer för 
buller på byggplatser finns på Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se 

Slutrapport 
Slutrapport ska insändas snarast efter genomförd efterbehandling och ska innehålla: 
• Administrativa uppgifter 
• Uppgift om vilken del av fastigheten som behandlats 
• Redovisning av kontroll av att området är rent eller sanerat till angivet åtgärdsmål 
• Eventuellt kvarvarande föroreningar 
• Masshantering, mängder, transportörer samt mottagare 
• Eventuellt redovisning av hur länshållningsvatten har hanterats 
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