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Kännedom påträffad förorening 

Anmälan förorenade områden 

Den som upptäcker ett föroreningsskadat område ska enligt 10 kap 11 § miljöbalken underrätta tillsynsmyndigheten.  

Den som planerar att vidta saneringsåtgärder skall anmäla detta till tillsynsmyndigheten enligt 28 § förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Blanketten sänds i två exemplar till 

Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala eller digitalt till miljoforvaltningen@uppsala.se. 

Avgift 

Avgift utgår enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. 

Anmälan 
Avser 

 Underrättelse om påträffad förorening enligt 10 kap 11 § MB  

 Anmälan om efterbehandling av förorenat område enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Datum när föroreningen upptäcktes Ange startdatum för sanering 

  
Plats där förorening upptäckts/åtgärder ska utföras Fastighetsbeteckning 

  
Fastighetsägare Telefon 

  

Verksamhetsutövaren 
Verksamhetsutövare/ansvarig för efterbehandling med kontaktperson Organisations-/personnummer 

  
Adress Telefon 

  
Postnummer och ort Fax 

  
E-postadress 

 
Fakturamottagare 

 

Kontaktpersoner 
Saneringsbolag/utförare Telefon 

  
Transportör Telefon 

  
Försäkringsbolag Telefon 

  
Övriga aktörer Telefon 
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Bilagor 
Bilagor som medföljer anmälan 

 Karta eller situationsplan över det förorenade området  

 Miljöteknisk markundersökning 

 Beskrivning av efterbehandlingen enligt nedan 

Anmälan om efterbehandling ska innehålla följande information 

• Administrativa uppgifter om verksamhetsutövare, fastighetsägare, fakturamottagare, entreprenörer och försäkringsbolag ska 

anges enligt framsidan av denna blankett. 

• En redogörelse av fastighetens industriella historia, dagens och eventuella framtida verksamheter på platsen. 

• Ange vilka aktuella föroreningar som förekommer samt deras omfattning och utbredning. Utredningar och analysresultat som 

ligger till grund för bedömningarna ska bifogas. 

• Risker med förekommande föroreningar samt målen för efterbehandlingen. 

• Redogörelse av efterbehandlingsåtgärd och vilka metoder som avses användas. Om relevant ska nollalternativet och flera 

alternativa saneringsmetoder utredas. 

• Massahanteringsplan, ange hur massorna kommer att hanteras om det kommer att ske mellanlagring innan borttransport. 

• Kartmaterial som tydligt visar vilket område som omfattas av efterbehandlingen. 

• Skyddsåtgärder som avses användas vid efterbehandlingen. Exempelvis hur länsvatten tas om hand och hur damning förhindras. 

• Redogörelse av hur kontrollen av efterbehandlingsåtgärden kommer genomföras. 

• Tidplan för åtgärderna. 

• Mottagare och transportörer av förorenade massor samt deras organisationsnummer enligt blanketten. 

Anmälan ska inkomma senast sex veckor innan efterbehandlingen ska påbörjas. 

Underskrift 
Datum Underskrift Namnförtydligande 
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