
 

 
 

 

Version: 2022-11-14  1 (4) 
 

Anmälan åtgärder med anledning av föroreningsskada 
• Enligt 10 kapitlet miljöbalken (1998:808) och 28 § förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Anmälan gäller en åtgärd inom 
Fler alternativ kan väljas. 

 Markområde  Vattenområde 
 Grundvatten  Byggnad 
 Anläggning (alla typer av anläggningar och verksamheter där den aktuella föroreningen uppträder) 

Fastighetsbeteckning 
 

Adress 
 

Anmälare 
Namn (person eller företag) 
 

Person- eller organisationsnummer 
 

Postadress (gata, box etc.) 
 

Postnummer och ort 
 

E-postadress 
 

Telefon dagtid 
 

Kontaktperson (om anmälaren är ett företag) 
 
E-postadress till kontaktperson 
 

Telefon dagtid 
 

Faktureringsuppgifter 
Om inget annat anges här skickas fakturan till anmälarens adress. Ska fakturan 
bokföras på särskilt kostnadsställe, fyll i fältet Referens. Vi gör inga ändringar i 
efterhand gällande fakturamottagare.  
Vill du ha e-faktura? Kontakta din bank redan idag och anmäl att du vill ha e-faktura 
från Svenljunga kommun! Vi har i dagsläget ingen möjlighet att skicka fakturan till 
en e-postadress. 

c/o 
 

Referens 
 

Postadress 
 

Postnummer och ort 
 

 Fakturan ska skickas till annan betalningsmottagare än anmälaren, fullmakt med adressuppgift bifogas. 
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Markägare (om annan än anmälaren) 
Namn (person eller företag) 
 

Person- eller organisationsnummer 
 

Postadress (gata, box etc.) 
 

Postnummer och ort 
 

E-postadress 
 

Telefon dagtid 
 

Kontaktperson (om markägaren är ett företag) 
 
E-postadress till kontaktperson 
 

Telefon dagtid 
 

Utförare 
Namn (person eller företag) 
 

Person- eller organisationsnummer 
 

Postadress (gata, box etc.) 
 

Postnummer och ort 
 

E-postadress 
 

Telefon dagtid 
 

Kontaktperson (om utföraren är ett företag) 
 
E-postadress till kontaktperson 
 

Telefon dagtid 
 

Saneringsobjekt 
Nedanstående kan även sammanfattas i separat bilaga 

Beskriv verksamheten/hur marken har använts 
 
 
 
 

 

Ange tidsperioden för verksamheten eller när händelsen har skett och beskriv om möjligt även tidigare verksamheter. 
 
 
 
 

 

Ange typ av förorening och utbredning (kvadratmeter eller kvadratkilometer) samt uppskattad mängd 
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Tidplan och miljökontroll 
Nedanstående kan även sammanfattas i separat bilaga 

Tidplan 
 
 

 

Saneringsmetod 
 
 
 
 

 

Åtgärder och försiktighetsmått som kommer att vidtas för att minimera risken för ökad spridning av föroreningar i samband 
med efterbehandlingen 
 
 
 
 

 

Ange hur kontrollen sker så att sanerings-/åtgärdsmål uppfylls* 
 
 
 
 

Avfallshantering 
Nedanstående kan även sammanfattas i separat bilaga 

Beräknad mängd farligt avfall (Kg) 
 
 
 
 

 

Förvaringsplats för farligt avfall 
 
 
 
 

 

Transportör av farligt avfall 
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Mottagare av farligt avfall (mellanlager/slutlig mottagare) 
 
 
 
 

Övrig information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Följande handlingar ska bifogas 
• Situationsplan över området med förväntad eller känd utbredning av förorening/-ar. 

Underskrift 
Anmälarens underskrift 
 

Namnförtydligande 
 



 
 

 

 

 

Svenljunga kommun  •  512 80 Svenljunga 

0325-180 00  •  kommun@svenljuga.se   
 

Information 
Om vi bedömer att efterbehandlingsåtgärderna kan leda till betydande skada eller 
olägenhet, kan vi förelägga er att söka tillstånd för saneringsverksamheten hos 
länsstyrelsen. 

Viktig information vid efterbehandling av förorenade områden finns i 
Naturvårdsverkets rapporter 5976, 5977, 5978. 

Blanketten skickas till 
Svenljunga kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggenheten, 
512 80 Svenljunga. 

Du kan även skanna (eller fota) den ifyllda, signerade, blanketten och skicka in till 
miljobygg@svenljunga.se tillsammans med bilagorna.  

Handlingarna som du skickar in med e-post ska helst vara i PDF-format och ska 
sparas i en egen fil, en handling = en fil. Tänk på att inte fotografera ritningar och 
kartor; skala och perspektiv kan då förvridas! 

Avgifter 
Avgift för handläggningen av ärendet betalas enligt den taxa som fullmäktige har 
beslutat om. Taxan finns i sin helhet på kommunens webbplats, svenljunga.se. 
Faktura skickas separat.  

Verksamheter som kommer att få regelbunden tillsyn kan därefter få betala en fast 
årlig avgift för miljötillsynen. 

Så behandlar vi dina personuppgifter  
Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den 
lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På 
www.svenljunga.se/gdpr kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar 
personuppgifter. 
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