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UPPLYSNING OM MARK- ELLER VATTENFÖRORENING
– enligt 10 kap. miljöbalken

Den här blanketten ska du använda om du hittar eller får kännedom om en förorening i mark, yt- eller grundvatten.

När du som entreprenör, verksamhetsutövare eller fastighetsägare hittar eller får kännedom om en förorening
ska du genast upplysa miljöenheten om det. I brådskande fall – ring först miljöenheten 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 miljöenheten, men den skriftliga upplysningen lämnar du genom undersökningsrapporten.
Du kommer att få en skriftlig bekräftelse från miljöenheten där det framgår om vi anser att du behöver
undersöka eller åtgärda föroreningen.
Uppgifter om platsen
Adress och fastighetsbeteckning där föroreningen finns:

Föroreningen upptäcktes (datum):

i samband med:

Markanvändning:

Bostäder/skola/förskola

Industri			

Handel/kontor

Väg				

Park/rekreation		

Naturmark

Annat:
Vem bedriver verksamhet på platsen (namn och telefon)?

Uppgifter om föroreningen
Tecken på förorening (lukt, missfärgning, rivningsmaterial etc.):

Vad består föroreningen av?
Trolig orsak till föroreningen:
Var finns föroreningen?

i marken, på cirka			

meters djup

i asfaltsyta (tjärasfalt)		

i bäck/å			

i sjö/havsvik

i is/snö				

i dike			

i fyllnadsmassor ovan naturlig markyta

Föroreningens utbredning (längd x bredd):

OBS! En skiss över området och föroreningen ska bifogas denna blankett.

POSTADRESS			

BESÖKSADRESS

TELEFON		

E-POST		
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Spridningsrisker
Föroreningen kan spridas till:

mark				

diken				

ytvatten (t.ex. bäck, vattendrag)

dagvattenbrunn			

oljeavskiljare			

ledningsgravar

grundvatten			

dricksvattenbrunn

annat område: 		
Skyddsåtgärder
Jag/Vi har begränsat spridningen med hjälp av:

länsar			

absorptionsmedel		

bortgrävning/bortforsling av jord

avskärande diken		

uppsamlande diken		

pumpning av vatten/föroreningar

invallning			

geotextilduk			

användning av hårdgjorda ytor

täcklock över närliggande brunnar					
Länsvatten från schakt renas med
eller

sedimentation			

förvaring i tät container
oljeavskiljare

omhändertas med sugbild/slambil, ange företag:

Annat sätt/kommentar:
Inga skyddsåtgärder har vidtagits
Övriga upplysningar till miljöenheten

Uppgiftslämnare
Namn
Gatuadress

Postnummer och postort

Telefon dagtid

E-postadress

Ort och datum

Uppgiftslämnarens namnteckning

Undertecknad blankett skickas till miljöenheten enligt adress nedan. Om du skannar in den här sidan undertecknad går det
också bra att skicka anmälan med e-post till miljöenheten.
Personuppgifter
För att kunna sköta vår roll som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken behöver Nacka kommun spara uppgifterna i den här
blanketten, med personuppgifter om uppgiftslämnare. 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

POSTADRESS			

BESÖKSADRESS

TELEFON		

E-POST		

Miljöenheten		
Nacka kommun		
131 81 Nacka

Stadshuset		
Granitvägen 15

08-718 80 00

miljoenheten@nacka.se www.nacka.se		

WEBB			

ORGANISATIONSNUMMER

212000-0167

