
  INFORMATION OM NEDLÄGGNING AV 
  MILJÖFARLIG VERKSAMHET 

Postadress 
Södertälje kommun 
151 89 Södertälje 

Besöksadress 
Nyköpingsvägen 26 

Telefon: 08-523 010 00 
E-post: kontaktcenter@sodertalje.se 
Webb: www.sodertalje.se 

Orgnr. 212 000-0159 

 

Personuppgifterna i blanketten behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i register 
inom miljökontoret. Du har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar. För mer information om hantering av 
personuppgifter, se www.sodertalje.se/gdpr 

Obligatoriska fält * 

Informationen avser följande verksamhet 

Anläggningens namn*: 
      

Fastighetsbeteckning*: 
      

Fastighetsägare*: 
      

Besöksadress: 
      

Postnummer: 
      

Postort: 
      

Uppgifter om företag 

Företagets namn*: 
      

Organisationsnummer*: 
      

Fakturaadress*: 
      

Postnummer*: 
      

Postort*: 
      

E-post*: 
      

Telefon*: 
      

 

Kontaktperson för verksamheten*: 
      

Kontaktpersonens befattning*: 
      

E-post*: 
      

Telefon*: 
      

 

Datum för upphörande:      

Lokalerna 

Är fastighetsägaren informerad om kommande nedläggning? 
 

 Ja                              Nej 

Vilka avtal gäller mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare vid nedläggning? 
      
 
 

Ska lokalerna rivas? 
 

 Ja                              Nej 
 

Vem kommer ta över lokalerna/fastigheten och vilken typ av verksamhet ska bedrivas? 
      
 

Hur länge har ni bedrivit verksamheten på platsen? 
      

Har lokalerna/fastigheten använt på annat sätt tidigare? 
 

 Ja                              Nej 
 

Om ja, hur? 
      
 
 

Vilka åtgärder planerar ni att genomföra? Ska tex. cisterner, ledningar, oljeavskiljare mm. vara kvar eller tas 
bort/tömmas? 
      
 

http://www.sodertalje.se/
http://www.sodertalje.se/gdpr
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Kemikalier, farligt avfall, utrustning 

Har det förekommit läckage/spill av kemikalier eller farligt avfall? 
 

 Ja                              Nej 
 

Om ja, beskriv hur och var: 
      
 
 
 
 

Vilka kemikaler och farligt avfall (inkl. cistern, köldmedieanläggning, olja från ev. oljeavskiljare mm) finns inom 
fastigheten och hur ska dessa omhändertas? 
      
 
 
 
 

Hur kommer utrustning (maskiner, ventilation mm.) hanteras? 
      
 
 
 
 

Hur kommer lokalerna att städas? Hur hanteras golvskurvatten? 
      
 
 
 
 

Förorening i mark, vatten, sediment eller byggnader 

Finns det skäl att misstänka förorening i mark, vatten, sediment eller byggnader? 
 

 Ja                              Nej 
 

Om ja, vilken typ av föroreningar förväntas: 
      
 
 
 
 

Har ombyggnad skett så att det kan finnas inbyggda föroreningar? (tex. gjutning av betonggolv, asfaltering) 
 

 Ja                              Nej 
 

Om ja, specificera: 
      
 
 
 
 

Har undersökningar tidigare genomförts i mark, vatten sediment eller byggnader på fastigheten? 
 

 Ja                              Nej                       Undersökning ska genomföras 
 

Om ja, bifoga undersökningen och sammanfatta vad undersökningarna visade: 
      
 
 
 
 
 
Om undersökning ska genomföras, bifoga provtagningsplan 

http://www.sodertalje.se/
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Övriga upplysningar 

Övrigt om den kommande nedläggningen: 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilagor 

 skrotningsintyg för köldmedier 
 provtagningsplan för undersökning av mark, vatten, sediment eller byggnad 
 undersökning av förorenad mark, vatten, sediment eller byggnad 
       
       
       

 
 
Viktig information om handläggning och avgift  
Miljökontorets handläggningstid kan uppgå till sex (6) veckor från det att samtliga handlingar som behövs för 
ärendet handläggning lämnats in till Miljökontoret. En blankett som inte är fullständigt ifylld förlänger 
handläggningstiden. Avgift för handläggning av ärendet debiteras enligt gällande miljötaxa, se 
www.sodertalje.se/taxa. 
 
Observera att det kan finnas krav på anmälan eller ansökan enligt plan och bygglagen vid tex. rivning, 
ombyggnad, schaktning. 
 

 

Underskrift  

Ort*: 
      

Datum*: 
      

Namnteckning* Namnförtydligande*: 
      

 

Blanketten skickas till: 
Södertälje kommun  
Miljökontoret 
151 89 Södertälje 
 
Eller via e-post till: miljokontoret@sodertalje.se 

Telefonnummer kontaktcenter:  
08-523 010 00  
 
Mer information finns på  
www.sodertalje.se 
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