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Dokumentets syfte 

Strategins syfte är att prioritera miljö- och hälsoskyddsnämndens 
tillsynsarbete med förorenade områden för att nå uppsatta mål i miljö- och 
klimatprogram för Danderyds kommun 2021-2030 inom området Giftfri 
miljö. 

Dokumentet gäller för 

Strategin gäller miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete inom förorenade 
områden mellan 2022 och 2025. Strategin och dess kunskapsunderlag ska 
även fungera som vägledning till övriga berörda förvaltningar och nämnder 
inom kommunen.  
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Inledning 

Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Området kan 
utgöras av mark, vatten, sediment och/eller byggnader och anläggningar.  

En av preciseringarna av det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är 
att förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör 
något hot mot människors hälsa eller miljön 2030. 

Strategi för förorenade områden i Danderyd 2022-2025 beskriver miljö- och 
hälsoskyddsnämndens arbete med inventerade och riskklassade områden. 
Strategin innehåller tidsatta aktiviteter inom ramen för mål i miljö- och 
klimatprogram för Danderyds kommun 2021-2030, antaget 2020-12-07. 

Till strategin hör ett kunskapsunderlag som ger en detaljerad bakgrund och 
en beskrivning av nuläget i arbetet. 

Prioriteringsgrunder 

Det finns behov av att övergripande prioritera mellan de förorenade 
områdena till följd av begränsade resurser. Eftersom inventering och 
riskklassning är genomförda är det naturligt att riskklass blir den viktigaste 
prioriteringsgrunden.  

Strategi 

För att nå uppsatta lokala mål och för att arbeta aktivt mot att nå det 
nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö bedöms följande strategi vara 
nödvändig: 

 Öka kunskapen om föroreningssituationen för objekt i riskklass 1 
och 2 genom att göra ansvarsutredningar och verka genom tillsyn för 
att undersökningar genomförs och att åtgärder genomförs vid behov 
för dessa objekt.  

 Initiera kontrollprogram för lakvatten vid de största deponierna i 
kommunen för att bevaka eventuella förändringar över tid. 

 Inom stadsbyggnadsprocessen bevaka förekomsten av misstänkt 
förorenade områden vid arbete med planer och bygglov samt bevaka 
att undersökningar och efterbehandlingar genomförs vid behov.  

 Vidmakthålla kompetens inom förorenade områden.  
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Aktivitets- och tidsplan 

För att kunna nå målen med arbetet med förorenade områden bedöms 
följande aktiviteter behöva genomföras: 

 Ansvarsutredning av prioriterade objekt, 2-4 per år 
 Undersökningar och åtgärder genom egeninitierad1 tillsyn, 1-2 per år 
 Undersökningar och åtgärder genom händelsestyrd tillsyn, 1-2 per år 
 Uppdatering av databaser och kartskikt, 2 gånger per år 

Strategin omfattar såväl tillsyn som annat arbete med förorenade områden. 
Tillsynsinsatser specificeras närmare i miljö- och hälsoskyddsnämndens 
behovsutredning för tillsyn och i tillsynsplan. 

 

 
1 Tillsyn som initierats av myndigheten 


