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EFTERBEHANDLING AV FASTIGHET/FÖRORENAT OMRÅDE
Anmälan enligt miljöbalken om efterbehandling enligt 28 § förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
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Företag Organisationsnummer/Personnummer          

Adress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Kontaktperson Telefon dagtid

E-postadress

Företag Organisationsnummer/Personnummer          

Adress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Kontaktperson Telefon dagtid

E-postadress

Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Fastighetsägare Organisationsnummer/Personnummer*

E-postadress Telefon dagtid

Markägare, om annan än fastighetsägaren

Verksamhetsutövare (anmälare)

Entreprenör (den som schaktar, gräver etc.)

Uppgifter om fastigheten

Typ av förorening (komplettera genom att skicka med mätprotokoll, undersökningsrapporter och annan dokumentation)

Föroreningens uppkomst, om den är känd

Förorening

Övriga intressenter (till exempel närboende)
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Ort och datum

Namnteckning Namnförtydligande

Verksamhetsutövarens underskrift

Skicka undertecknad anmälan med post till Miljöenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka. Om du skannar och bifogar 
den undertecknade sidan går det också bra att skicka anmälan med e-post till miljoenheten@nacka.se 

Beskriv avstånd och riktning till närmaste bostäder och annan störningskänslig verksamhet samt närmaste recipient (t.ex. sjö, bäck eller annat vatten), 
om det är relevant

Beskriv den närmaste omgivningen

Beskriv föreslagen saneringsmetod/åtgärd

Beskriv kontrollen för att förhindra spridning till omgivningen

Beskriv kontrollen över att området är rent efter saneringen

Ange vilka bilagor som medföljer anmälan

Situationsplan över förorenat område (obligatoriskt)

Övrigt: Rapport om miljöteknisk markundersökning och/eller mätprotokoll (obligatoriskt)

*Personuppgifter
För att kunna handlägga din anmälan och sköta vår roll som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken behöver Nacka 
kommun samla in och hantera vissa personuppgifter. De lagras i vårt system för ärendehantering.

Nacka kommun behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om 
GDPR, kommunens behandling av personuppgifter och dina rättigheter här: 
www.nacka.se/personuppgifter 
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