
Underrättelse om upptäckt 
av förorening i mark, vatten 
eller byggnad 
Informationsplikt enligt 10 kap. 11 § miljöbalken 

Skickas till: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se 

De lämnade uppgifterna dataregistreras enligt Dataskyddsförordningen, GDPR. 
Dataregistret används för administration av miljö- och bygglovsnämndens ärenden. För 
information och rättelse i registret vänder man sig till adressen längst ner på 
blanketten. Du kan läsa mer om GDPR på www.jarfalla.se

Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning Gatuadress 

Fastighetsägare Telefon E-post

Verksamhetsutövare 
Namn Organisationsnummer/personnummer 

Adress Postnummer Postort 

Fakturaadress 

Kontaktperson 

E-post Telefon 

Förorening och markundersökning 
Typ av förorening 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? 

 Förvaras på plats  
(Om ja, se till att de förvaras på tätt underlag och att ingen spridning sker till dagvattenbrunn eller ytvatten). 

 Borttransporterade till godkänd mottagare 
(Se till att mottagningskvitto sparas för att kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten) 

Finns länshållningsvatten i schaktgropen? 
 Ja      Nej 

Om ja ska Järfälla kommuns riktlinjer för länshållningsvatten följas. 

Var god vänd! 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Telefon växel: 08-580 285 00 
E-post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se

Besöksadress: Riddarplatsen 5, 10 tr 
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA 
Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043

mailto:miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se
https://www.jarfalla.se/kommunochpolitik/insynochrattssakerhet/hanteringavpersonuppgifter.4.6835195e1641249152313a94.html


 Bifogas anmälan 

 Analysresultat från eventuell mark- och vattenundersökning

 Situationsplan med markerat områden där förorening påträffats samt provtagningspunkter

Underskrift 
Ort och datum 

Undersskrift Namnförtydligande 

Information 
Den som äger eller brukar en fastighet ska genast underrätta miljö- och bygglovsnämnden 
om det upptäcks en förorening. Underrättelse ska ske även om området tidigare ansetts 
förorenat. 

Miljö- och bygglovsnämnden tar ut en avgift för handläggning och tillsyn enligt miljöbalken, 
genom Järfälla kommuns taxa, fastställd av Kommunfullmäktige.

http://www.jarfalla.se/
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