
 

Skickas till: 
Tranås kommun 
Bygg- och miljöförvaltningen 
573 82 TRANÅS 
eller 
bm@tranas.se  

bygg – livsmedel – miljö 

ANMÄLAN 
om upptäckt av förorening 
(10 kap 11 § miljöbalken) 

 
 
Uppgifter om platsen där föroreningen finns 
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

  

Föroreningen upptäcktes (datum) Föroreningen upptäcktes i samband med 

  

Markanvändning 

 Bostäder/skola/förskola  Industri 

 Handel/kontor  Väg 

 Park/rekreation  Naturmark 

 Annat:  
  

Vem bedriver verksamhet på platsen (namn och telefonnummer)? 

 

 
 

Uppgifter om föroreningen 
Tecken på förorening (lukt, missfärgning, rivningsmaterial et cetera) 

 

Vad består föroreningen av? 

 

Trolig orsak till föroreningen 

 

Markanvändning 

 I marken, på cirka  meters djup  I bäck/å 

 I asfaltsyta (tjärasfalt)  I dike 

 I is/snö   I sjö/havsvik 

 I fyllnadsmassor ovan naturlig markyta 
 

Föroreningens utbredning (längd × bredd) 

 

 

OBS! En skiss över området bör bifogas blanketten.  
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Spridningsrisker 
Föroreningen kan spridas till: 

 Mark  Diken  Ytvatten (t ex sjö, bäck, å) 

 Dagvattenbrunn  Oljeavskiljare  Ledningsgrav 

 Grundvatten  Dricksvattenbrunn  

 Annat område:  
  

 
 

Skyddsåtgärder 
Jag/vi har begränsat spridningen med hjälp av: 

 Absorptionsmedel  Länsar  bortgrävning/bortforsling av jord 

 Avskärande diken  Uppsamlande diken  pumpning av vatten/föroreningar 

 Invallning  Geotextilduk  Användning av hårdgjorda ytor 

 täcklock över närliggande brunnar  förvaring i tät container 
  

Länsvatten från schakt renas med: 

 Sedimentation  Oljeavskiljare 

 Omhändertas med sugbil/slambil, ange företag:  

 Annat sätt/kommentar:  

 Jag/vi har inte vidtagit några skyddsåtgärder 
 

 
 

Övriga upplysningar 

 

 

 

 

 
 

 
 

Uppgiftslämnare 
Namn 

 

Adress Postnummer och ort 

  

Telefon dagtid E-postadress 

  

Ort och datum Uppgiftslämnarens namnteckning 

  

  



Information 
 
Den här blanketten ska du som entreprenör, verksamhetsutövare eller fastighetsägare använda för 
att underrätta tillsynsmyndigheten om du hittar eller får kännedom om en förorening eller 
misstänkt förorening i mark, byggnad, sediment, yt- eller grundvatten.  
Upplysningen ska ske omgående. I brådskande fall – ring först bygg- och miljöförvaltningen och fyll 
sedan i och skicka in blanketten. Upplysningsskyldigheten gäller även i områden där det sedan 
tidigare finns kända föroreningar.  
Om oväntade föroreningar upptäcks i samband med miljötekniska markundersökningar ska du 
omgående kontakta bygg- och miljöförvaltningen, men den skriftliga upplysningen lämnar du 
genom undersökningsrapporten. 
 

Vid miljöolycka/pågående läckage – ring 112. 
 
Hantering av personuppgifter 
Personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att registreras av oss och användas för 
ärendets hantering. Alla uppgifter i våra system är offentliga och vi kan komma att lämna ut 
allmänna och offentliga uppgifter, i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), om 
någon begär det. Vi kan även komma att skicka kopior på beslut och andra handlingar, som 
innehåller dina personuppgifter, till tredje part, exempelvis sakägare, andra myndigheter, 
borr-/gräventreprenörer och liknande.  
Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de 
uppgifter som vi behandlar. Skriftlig begäran skickas till:  
Tranås kommun, Bygg- och miljönämnden, 573 82 TRANÅS eller bm@tranas.se. 
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