
 

Bygg- och miljöförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 10 tr 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Postadress: 177 80  JÄRFÄLLA 
Telefon växel: 08-580 285 00 Webbplats: www.jarfalla.se 
E-post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se Organisationsnummer: 212000-0043  

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

 

                      2020-12-01  
 

                                                     

                                                             Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

 

                                                                   Dnr Mbn 2020-1018  
 

Handlingsplan för tillsyn av förorenade områden 2021-2025 
 
Förslag till beslut  

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden 

 

1. Förslag till handlingsplan för tillsyn av förorenade områden 2021 - 2025 antas. 

 

Ärendet i korthet  

I Järfälla kommun finns ca 400 konstaterade eller potentiellt förorenade områden där 

miljö- och bygglovsnämnden har tillsynsansvaret för flertalet. Som stöd i arbetet har 

en handlingsplan för tillsyn av förorenade områden tagits fram enligt den mall som 

Länsstyrelsen utvecklat i samband med deras tillsynsvägledning. I handlingsplanen 

anges aktuella mål och strategier samt har en redovisning hur tillsynsarbetet med 

förorenade områden ska bedrivas. I planen ingår prioriteringsgrunder, resurser, 

ansvarsområden samt en tidsplan för arbetet. Handlingsplanen är ett viktigt underlag 

vid miljö- och bygglovsnämndens arbete med behovsutredning för tillsyn och 

tillsynsplan men omfattar även en beskrivning av kommunens samlade arbete med 

förorenade områden. 

 

Handlingar  

1.  Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-03 

2.  Förslag till handlingsplan för tillsyn av förorenade områden 2021-2025 

3.  Bilaga 1 5-årsplan 

4.  Bilaga 2 Årshjul 

5.  Bilaga 3 Referenslista och exempel på vägledningar 

6.  Bilaga 4 Karta över riskklassade objekt 

7.  Bilaga 5 Lista över objekt i riskklass 1 och 2 
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Bakgrund 

En beslutad handlingsplan för tillsyn av förorenade områden ökar möjligheterna för 

tillsynsmyndigheten att arbeta strategiskt. Handlingsplanen anger aktuella mål och 

strategier samt tydliggör hur arbetet med förorenade områden ska bedrivas. I planen 

ingår prioriteringsgrunder, resurser, ansvarsområden samt en tidsplan för arbetet. 

Den är ett viktigt underlag vid arbete med behovsutredning för tillsyn och 

tillsynsplan samt kan användas vid introduktionen av nyanställda inom miljö- och 

hälsoskyddsavdelningen för att överskådligt beskriva arbetet med förorenade 

områden.  

 

Handlingsplanen ska omfatta kommunens samlade arbete med förorenade områden, 

det vill säga även annat arbete än tillsyn. Vidare är den en viktig utgångspunkt vid 

uppföljning av arbetet, för tillsynen såväl som kommunens samlade insatser med att 

nå uppsatta mål för arbetet med förorenade områden. 

 

Aktuell handlingsplan är en uppdatering av den befintliga handlingsplanen; 

Förorenade områden förr och nu som togs fram av dåvarande miljö- och 

stadsbyggnadskontoret år 1998. Handlingsplanen ger en beskrivning över vilka olika 

föroreningar som är vanligt förekommande i Järfälla kommun och utgår i första hand 

utifrån de föroreningsobjekt som finns med i den nationella databasen över 

misstänkta och konstaterade föroreningar i länet. Handlingsplanen fastställs av miljö- 

och bygglovsnämnden och är aktuell under perioden 2021-2025. Därefter behöver 

den uppdateras och återigen fastställas av nämnden.  

 

 

 

Jenny Färm  

Miljöchef  
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