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Underrättelse enligt 10 kapitlet 11 § Miljöbalken            
gällande förorenat område 

 
 

Forts nästa sida  

Örebro kommun, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen 
Box 33400 Östra Bangatan 7A, vån 4 Tel 019-21 10 00 servicecenter miljoavdelningen@orebro.se 
701 35  Örebro Örebro  www.orebro.se 
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Fastighetsägare 
Namn Organisationsnr/Personnr 

            
Adress Telefon dagtid 

            
Postnummer och ort Telefon mobil 

            
E-postadress 

      
Kontaktperson Telefon dagtid Telefon mobil 

                  
 

Byggherre om annan än fastighetsägaren 
Namn Organisationsnr/Personnr 

            
Adress Telefon dagtid 

            
Postnummer och ort Telefon mobil 

            
E-postadress 

      
Kontaktperson Telefon dagtid Telefon mobil 

                  
 

Entreprenör om sådan finns 
Namn Organisationsnr/Personnr 

            
Adress Telefon dagtid 

            
Postnummer och ort Telefon mobil 

            
E-postadress 

      
Kontaktperson Telefon dagtid Telefon mobil 

                  
 
Fakturamottagare 
Namn Organisationsnr/Personnr 

            
Adress Kontaktperson 

            
Postnummer och ort Fakturareferens/Projektnummer 

            
 
 
Behandling av personuppgifter 
Bygg- och miljönämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ärenden inom ramen för myndighetsutövning, med stöd av 
dataskyddsförordningen artikel 6.1e. 
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Plats där föroreningen upptäcktes samt typ av förorening 
Fastighetsbeteckning samt adress 

      
Typ av förorening/föroreningar 

      
 
 
 
 

Trolig orsak till föroreningen 
      
 
 
 
 
 
 

Anmälare 
Namn Organisationsnr/Personnr 

            
Adress Telefon dagtid 

            
Postnummer och ort Telefon mobil 

            
E-postadress 

      
 
 Kommunikation 
 � Jag godkänner kommunikation via e-post  
 
 (Om du inte godkänner kommunikation via e-post kommer kommunikation ske via telefon och/eller post) 
   

Underskrift 
Datum Namnförtydligande 

            
Underskrift 

 

Avgift 
Vid handläggning tas avgift ut enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige (2018). 

 
Innan Ni påbörjar ett efterbehandlingsarbete/sanering måste Ni lämna in en anmälan om detta i enlighet 
med 28 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  
 
Behandling av personuppgifter 
Bygg- och miljönämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ärenden inom ramen för myndighetsutövning, med stöd av 
dataskyddsförordningen artikel 6.1e. 
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