Blankett för akuta
saneringsåtgärder

Akuta saneringsåtgärder
Den här blanketten ska du använda när det har skett ett utsläpp och diesel, olja eller något annat
ämne har läckt ut till miljön. När saneringen är avslutad ska du fylla i blanketten och skicka den till
miljökontoret, då uppfyller du miljöbalkens krav på upplysning och anmälan.
Vid akuta föroreningar måste du omgående kontakta miljökontoret och diskutera behovet av akuta
saneringsåtgärder (upplysningsskyldigheten enligt miljöbalken 10 kap 11 §).
Saneringsarbetet ska anmälas enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vid
akuta föroreningar är det inte rimligt att i förväg lämna in en skriftlig saneringsanmälan och du ska
därför fylla i och skicka in den här blanketten till miljökontoret när saneringen är avslutad.
När miljökontoret bedömer att föroreningen har sanerats och redovisningen är komplett får du en
skriftlig bekräftelse och ärendet avslutas. Miljökontoret kan begära kompletterande uppgifter, undersökningar och saneringsåtgärder. Om du har frågor är du välkommen att kontakta miljökontoret, telefon 060-191190.

1. Uppgifter om utsläppet och föroreningen

Utsläppet inträffade (datum).
Ämne/ämnen som släppts ut
Mängd (kg, liter) som släppts ut
Orsak till utsläppet
Utsläppsplatsens adress
Fastighetsbeteckning
Bilagor:

Karta som visar olycksplatsen (ska bifogas om adress och fastighetsbeteckning
saknas)

Utsläppet har skett på/i:
Is/snö

Asfalterad yta

Grusad yta

Ytvatten

Annat

Gräsyta

Utsläppets utbredning (längd x bredd)

Utsläppet har spridits vidare till:
Mark

Diken

Ytvatten (t ex bäck,vattendrag)

Dagvattenbrunn

Oljeavskiljare

Ledningsgravar

Grundvatten

Dricksvattenbrunn

Annat/övrigt/kommentar

Bilagor:

Skiss/ritning över föroreningens utbredning (ska alltid bifogas)
Bilder på föroreningen (bifoga om möjligt)
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2. Räddningstjänstens åtgärder
Räddningstjänsten har begränsat spridningen med hjälp av:
Länsar

Absorptionsmedel

Bortgrävning av jord

Avskärande diken

Uppsamlande diken

Pumpning av vatten/föroreningar

Annat/övrigt/kommenta

3. Akuta saneringsåtgärder (efter att Räddningstjänsten har lämnat platsen)

Saneringsarbetet påbörjades

och avslutades

Saneringsarbetet genomfördes av (entreprenör)
Det sanerade markområdet är cirka (längd x bredd)
Sanering har skett ner till cirka

meter under markytan

Övrigt/kommentar

4. Mängder och avfall från saneringen
Ange mängden och var det har skickats.
ton förorenad jord har skickats till
kg förorenad absol har skickats till
liter förorenat vatten har skickats till
ton förorenat byggnadsmaterial har skickats till
kg asfalt har skickats till
kg annat avfall
Bilagor:

Kvitto från mottagningsanläggningar
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5. Saneringskontroll
Innan området återställs är det viktigt att kontrollera och dokumentera att föroreningen är borta. Ange
hur saneringsresultatet har kontrollerats:
Jordprover som skickats till laboratorium
Jordprover som analyserats i fält
Vattenprover som skickats till laboratorium
Grundvattenprover som skickats till laboratorium
Luktintryck
Synintryck (okulärbesiktning)
Beskriv hur kontrollen och provtagningen har gått till:

Bilagor:

Skiss över provpunkter

Bifogas

Skickas in i efterhand

Analysprotokoll

Bifogas

Skickas in i efterhand

6. Bedömning av saneringsresultat och risker för hälsa och miljö
Gör en bedömning och motivera om:
Föroreningen har tagits bort och ingen ytterligare sanering behövs
Föroreningar finns kvar men ingen ytterligare sanering behövs
Föroreningar finns kvar och ytterligare sanering behövs
Mer undersökningar behövs
Motivering/förslag till fortsättning

7. Uppgifter om företaget som orsakat utsläppet
Namn

Org. nr

Postadress
Kontaktperson (namn, tfn, e-post)

8. Uppgifter om företaget som bedriver verksamhet där utsläppet skett
Namn

Org. nr

Postadress
Kontaktperson (namn, tfn, e-post)
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Avgift för tillsyn
Du får betala en timavgift för tillsyn och handläggning av ditt ärende. Avgiften hittar du på
http://www.sundsvall.se/taxormiljokontoret
Vänligen fyll i faktureringsuppgifter.
Fakturamottagare:
Fakturaadress:
Märkning av faktura:

Org. nr:

Kontaktperson:

Uppgiftslämnarens underskrift

Datum

Namnförtydligande

Telefon

Ifylld blankett skickas till:

Miljökontoret, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall
E-post: miljonamnden@sundsvall.se

En kopia av ärendet kommer att skickas till länsstyrelsen för kännedom.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Du har rätt att kontakta oss om
du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, begära att vi begränsar
behandlingen, göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta
oss via www.sundsvall.se/personuppgifter. Där hittar du även kontaktuppgifter till vårt Dataskyddsombud. Har du
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kontaktar du tillsynsmyndigheten Datainspektionen telefon
08-657 61 00. Se även www.datainspektionen.se/kontakta-oss
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