
Fastighetsbeteckning:

Namn- och adressuppgifter 
Fastighetsägare
Namn:

Utdelningsadress: Telefon dagtid:Postnummer: Ort:

Församling:

ANMÄLAN
Efterbehandling av förorenat område
Enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälso- 
skydd (SFS 1998:899)

Övrigt

E-postadress:

Förorening

Fakturamottagare

Anmälare (om annan än fastighetsägare)

Estunavägen 14 0176-710 00 norrtalje.se

Postadress Besöksadress Telefon vx InternetE-postadress

bygg.miljonamnden@norrtalje.se 0176-716 70

TelefaxN
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Sid 1 (2)

Namn:

Utdelningsadress: Telefon dagtid:Postnummer: Ort:

Personnummer/organisationsnummer:

Namn:

Utdelningsadress: Telefon dagtid:Postnummer: Ort:

E-postadress:

Typ av förorening:

Förväntad mängd förorenade massor:

(Analyssvar skall bifogas)

När beräknas saneringen starta: När beräknas saneringen vara slutförd:

Anmälan avser

Förorenad mark Förorenad byggnad

Bygg- och miljönämnden
Box 808
761 28 Norrtälje



Estunavägen 14 0176-710 00 norrtalje.se

Postadress Besöksadress Telefon vx InternetE-postadress

bygg.miljonamnden@norrtalje.se 0176-716 70

Telefax

Anmälan med bilagor skickas till: 
Bygg- och miljönämnden
Box 808
761 28 Norrtälje
Besöksadress: Estunavägen 14, Norrtälje

Avgift 
Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift, fastställd av kommunfullmäktige, för handläggning av ärenden enligt miljöbalken.
Denna anmälan tidsdebiteras utifrån fastställd timtaxa. Taxa för tjänster inom miljöbalkens område finns på norrtalje.se/avgifter. 
Den kan även beställas via Kontaktcenter, telefon 0176-710 00.

Bilagor
Följande bilagor ska bifogas med anmälan.

• Utredning angående sanering av markförorening
Denna bör omfatta historik, hydrogeologiska förutsättningar, naturvärden, eventuell närliggande recipient och vatten-

      täkter, vad ska/används området till.

• Åtgärdsplan
Denna bör omfatta förslag på provtagningsplan, riskbedömning, saneringsmetod, tidsplan, beskrivning av arbetets
genomförande, delaktiga parter (konsulter m.m.), godkänd transportör, saneringsmål, deponi/efterbehandlare, skydds-

      åtgärder för att minimera ökad risk för föroreningsspridning. 

• Redogörelse för hur utförandekontroll, uppföljning och utvärdering kommer att göras

• Karta
Karta med förorenad mark/byggnad inritad.

• Analyssvar
Avseende typ av förorening.

ANMÄLAN
Efterbehandling av förorenat område

Sid 2 (2)

Namnförtydligande:Datum och ansvariges namnteckning:
Namnunderskrift

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU) nr 2016/679
Norrtälje kommun behandlar, lagrar och raderar personuppgifter enligt gällande lagstiftning i dataskydd samt kommunens 
dokumenthanteringsplaner och reglemente för arkiv. Gå in på www.norrtalje.se/personuppgifter eller kontakta ansvarig nämnd 
om du vill veta mer.
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Bygg- och miljönämnden
Box 808
761 28 Norrtälje
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