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Anmälan om upptäckt förorening 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Dataskyddsförordningen gäller vid behandling av denna blankett. 

Läs mer på www.tjorn.se/personuppgifter. 

Anmälare 
Namn Telefonnummer 

Adress Mobiltelefon 

Postadress 

 Privatperson  Företag, ange vilket: 

Fastighetsägare 
Fastighetsbeteckning Person-/organisationsnummer 

Namn Telefon 

Adress 

Postadress 

Nuvarande verksamhet på platsen 
Verksamhetens namn Organisationsnummer 

Typ av verksamhet Telefon 

Ansvarig Mobiltelefon 

Föroreningssituation 
Fastighet 

Adress 

Postadress 

Verksamhet som medförde att föroreningen upptäcktes 

Vilken typ av förorening 

Konsult, rapportnamn Föroreningen upptäcktes datum 

Provtagningsmetodik Uppskattad volym av förorening 

Analyser 

Uppdragsgivare och kontaktperson 

Var finns föroreningen? (ex. jord/grundvatten/ytvatten/sediment) 



 
 

 

Historisk bakgrund för fastigheten 
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Närmaste dagvattenbrunn/vattendrag/vattentäkt/dricksvattenbrunn/bevattningsbrunn, ange avstånd i meter 

      
Övrig information och planerade åtgärder 

      

Förorening i byggnad 
Har miljöinventering utförts av föroreningar i byggnaden? 

 Ja  Nej 
Vem inventerade Datum 

            
            
            
            

Bilagor som bifogas 
 

 Bilaga 1, Situationsplan med förorenade områden/byggnader inritade (bör alltid skickas med) 

Följande bilagor skickas med om de finns: 
 Bilaga 2, Miljöinventering (uppgifter om provtagning och föroreningar, provpunkter och analyser med mera) 
 Bilaga 3, Analysresultat 
 Bilaga 4, Konsultrapport 

Information 
Anmälningsplikten gäller såväl privatpersoner som verksamhetsutövare och innebär att föroreningar som kan medföra 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön omgående ska anmälas till Miljöavdelningen, Tjörns kommun. 
Påträffade föroreningar ska anmälas oavsett om området tidigare ansetts förorenat. 

Avgift  
Observera att en handläggningsavgift tas ut, faktura skickas separat. Mer information gällande handläggningsavgift 
finns på hemsidan. 

Anmälan enligt  
Miljöbalken 10 kapitlet 11 §. 

G
 

odkännande 
 Jag intygar att all information som fyllts i blanketten är riktig. Jag godkänner att uppgifter som lämnats i blanketten 
förs in i kommunens register och att en avgift kommer att tas ut för handläggning. 

Underskrift av ansvarig verksamhetsutövare 
Datum Ort Namnförtydligande 

                  
Underskrift 

 

Blanketten skickas till 
Tjörns Kommun 
Miljöavdelningen 
471 80 Skärhamn 

 

Vid frågor, kontakta oss gärna 
Telefon: 0304-60 11 48 
E-post: miljo@tjorn.se 


	Fastighetsbeteckning: 
	Verksamhetens namn: 
	Typ av verksamhet: 
	Verksamhet som medförde att föroreningen upptäcktes: 
	Vilken typ av förorening: 
	Konsult rapportnamn: 
	Föroreningen upptäcktes datum: 
	Provtagningsmetodik: 
	Uppskattad volym av förorening: 
	Analyser: 
	Uppdragsgivare och kontaktperson: 
	Historisk bakgrund för fastigheten: 
	Övrig information och planerade åtgärder: 
	Namn, anmälare: 
	Telefonnummer, anmälare: 
	Mobiltelefon, anmälare: 
	Adress, anmälare: 
	Postadress, anmälare: 
	Anmälare är privatperson: Off
	Anmälare är ett företag: Off
	Om anmälare är ett företag, ange vilket: 
	Personnummer eller organisationsnummer, fastighetsägare: 
	Namn, fastighetsägare: 
	Telefon, fastighetsägare: 
	Adress, fastighetsägare: 
	Postadress, fastighetsägare: 
	Organisationsnummer, verksamhet: 
	Telefon, verksamhet: 
	Mobiltelefon, verksamhet: 
	Ansvarig, verksamhet: 
	Fastighet upptäckt förorening: 
	Adress upptäckt förorening: 
	Postadress upptäckt förorening: 
	Var finns föroreningen, till exempel jord, grundvatten, ytvatten, sediment: 
	Närmaste dagvattenbrunn, vattendrag, vattentäkt, dricksvattenbrunn, bevattningsbrunn, ange avstånd i meter: 
	Ja miljöinventering har utförts av föroreningar i byggnaden: Off
	Nej miljöinventering har inte utförts av föroreningar i byggnaden: Off
	Vem inventerade, rad 1: 
	Vem inventerade, rad 2: 
	Vem inventerade, rad 3: 
	Vem inventerade, rad 4: 
	Datum för inventering, rad 1: 
	Datum för inventering, rad 2: 
	Datum för inventering, rad 3: 
	Datum för inventering, rad 4: 
	Bilaga 1 Situationsplan med förorenade områdenbyggnader inritade, bör alltid skickas med, bifogas: Off
	Bilaga 2 Miljöinventering uppgifter om provtagning och föroreningar provpunkter och analyser med mera bifogas: Off
	Bilaga 3 Analysresultat bifogas: Off
	Bilaga 4 Konsultrapport bifogas: Off
	Jag intygar att all information som fyllts i blanketten är riktig: 
	 Jag godkänner att uppgifter som lämnats i blanketten förs in i kommunens register och att en avgift kommer att tas ut för handläggning: Off

	Datum för underskrift: 
	Ort för underskrift: 
	Namnförtydligande vid underskrift: 


