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E-tjänst för nedläggning av miljöfarlig verksamhet 
Frågorna nedan ingår i e-tjänsten för nedläggning av miljöfarlig verksamhet. 
Obligatoriska frågor markeras med * 
 
Tidplan för nedläggningen 

• Hur ser tidplanen för nedläggningen ut?* 
• Har MIFO utförts på fastigheten?* 
• Om ja, bifoga en rapport från inventeringen. 

 
Lokalerna 

• Hur länge har ni drivit verksamhet på platsen?* 
• Har ni informerat fastighetsägaren om nedläggningen?*  
• Vilka avtal gäller mellan fastighetsägaren och er som verksamhetsutövare 

vid nedläggning?* 
• Ska lokalen rivas? 
• Om nej, vem kommer att ta över lokalen eller fastigheten och vilken typ av 

verksamhet blir det? 
• Har lokalerna använts på annat sätt tidigare?* 
• Om ja, hur har lokalerna använts tidigare? 

 
Kemikalier, farligt avfall och utrustning 

• Vilka kemikalier finns inom fastigheten och hur planerar ni att hantera 
dessa?* 

• Vilka farliga avfall finns inom fastigheten och hur planerar ni att hantera 
dessa? Tänk även på innehåll i utrustningar, cisterner och oljeavskiljare.* 

• Hur och var har ni förvarat kemikalier och farligt avfall på fastigheten? 
Bifoga gärna en karta eller skiss där platserna har markerats.* 

• Har det skett läckage av kemikalier eller farligt avfall under tiden ni drivit 
verksamheten?* 

• Om ja, berätta kortfattat vad som har inträffat. 
• Hur kommer ni att hantera lösa inventarier? Exempelvis 

processutrustning, maskiner, cisterner…* 
• Hur kommer ni att hantera fasta installationer? Exempelvis ventilation, 

energianläggning, tryckluftsanläggning, kylanläggning, oljeavskiljare… * 
• Hur kommer ni att rengöra och återställa lokaler?* 
• Hur kommer ni att rengöra och återställa ytor utomhus?* 
• Hur kommer ni att hantera förorenat vatten och annat avfall från 

rengöring/sanering och återställande?* 
 
Förorening i mark vatten och byggnad 

• Vet eller misstänker ni att det finns föroreningar i mark, vatten eller 
byggnader?* 

• Om ja, vilken typ av förorening misstänker ni? 
• Har ni gjort ombyggnationer som innebär att det kan finnas inbyggda 

föroreningar? Till exempel gjutning av betonggolv eller asfaltering? 



  Sida 2(2) 
 

 

 

• Om ja, ange vilka inbyggda föroreningar som kan finnas 
• Har ni gjort några undersökningar inom fastigheten gällande 

föroreningar? Till exempel i yt- eller grundvatten, mark, sediment eller i 
byggnader.*   

• Om ja, vad visade undersökningarna? Bifoga gärna rapporter från 
undersökningarna. 
 

Övrig information  
Finns det någon övrig information om nedläggningen som är bra för oss att veta? 
 
Administrativa uppgifter 

• Uppgifter om företaget* 
• Uppgifter om kontaktperson*  

 
 
 
 
 


