
 
 

  

 
   

 

 

 
 

 

   

  

 
  

   

 

 

 

 
     

   

  

   

      

       
     

       

Underrättelse om  
upptäckt av förorening i
mark,  vatten eller  
byggnad  

 
2022-02-24 
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SKICKA TILL 
VALLENTUNA KOMMUN, MILJÖAVDELNINGEN 

186 86 VALLENTUNA 

E-POST: MILJO@VALLENTUNA.SE 

Informationsplikt  enligt 10  kap.  11  §  miljöbalken  

Fastighetsuppgifter  
FASTIGHETSBETECKNING FASTIGHETENS ADRESS 

FASTIGHETSÄGARE TELEFON E-POST 

Verksamhetsutövare 
NAMN PERSONNUMMER/ORGNNR 

POSTADRESS POSTNUMMER ORT 

FAKTURAADRESS 

KONTAKTPERSON 

TELEFON E-POST 

Förorening och markundersökning 
TYP AV FÖRORENING DATUM OCH TID FÖR UPPTÄCKT 

Föroreningens omfattning (uppskattad mängd/volym) 

I vilket sammanhang påträffades föroreningen? 

Har jordmassor schaktats upp? 

☐ Ja ☐ Nej 

Om ja, hur har de hanterats? 

☐ Förvarats på plats (Om förvaring sker på platsen se till att de förvaras på tätt underlag 
och att ingen spridning sker till dagvatten, brunnar eller ytvatten). 

☐ Borttransport till godkänd mottagare (se till att mottagningskvitton sparas för att kunna 
uppvisas för tillsynsmyndigheten) 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

186 86 VALLENTUNA 
TFN: 08-587 850 00 

VALLENTUNA.SE 

https://VALLENTUNA.SE
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Till underrättelsen bifogas 
• Analysresultat från eventuell mark- och vattenundersökning 
• Situationsplan med markerat område där förorening påträffats samt eventeulla 

provtagningspunkter. 

Avgift  
För handläggning av ärendet tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 
2020-11-09, § 109. 

Information  om b ehandling  av  personuppgifter  
Vallentuna kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. All 
skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till 
andra och arkiveras. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna handlägga ditt ärende. Läs 
gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på vår webbplats 
https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/arenden-och-handlingar/hantering-av-
personuppgifter/. Där beskriver vi dina rättigheter och hur kommunen samlar in och behandlar 
dina personuppgifter. 

Underskrift 

ORT, DATUM UNDERSKRIFT 
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