Blankett för upplysning om
mark- eller grundvattenförorening

Upplysning om mark- eller grundvattenförorening
Den här blanketten ska du använda när du upptäcker eller får vetskap om en förorening i mark, yteller grundvatten. Fyll i och skicka blanketten till miljökontoret så har du uppfyllt upplysningsskyldigheten enligt miljöbalkens 10 kapitel.
Om du som verksamhetsutövare eller fastighetsägare hittar eller får vetskap om en förorening är du skyldig att genast upplysa miljökontoret om föroreningen. Det bästa är om du först ringer miljökontoret och
sedan fyller i och skickar in den här blanketten till miljökontoret.
Upplysningsskyldigheten gäller även i områden där det sedan tidigare finns kända föroreningar. Om föroreningen upptäcks i samband med miljötekniska markundersökningar ska du omgående kontakta miljökontoret men den skriftliga upplysningen lämnar du genom undersökningsrapporten.
Du kommer att få en skriftlig bekräftelse från miljökontoret där det också framgår om miljökontoret anser
att du behöver undersöka eller åtgärda föroreningen.
1. Platsen
Föroreningen upptäcktes (datum):
Adress och fastighetsbeteckning där föroreningen finns:
ftjdhk
Markanvändning:
Handel/kontor

i samband med:

Villa/bostäder/dagis

Industriområde

Park/rekreation

Naturmark

Väg

Annat: ghkf
Ange vem som bedriver verksamhet på platsen (namn och telefon):

kf
2. Föroreningen
Föroreningen består av:

kf

Trolig orsak till föroreningen:
Föroreningen finns:

i marken, på cirka

Föroreningen syns på:

Asfalterad yta

Grusad yta

Ytvatten

Annat

Is/snö

meters djup.
Gräsyta

Föroreningens utbredning (längd * bredd).
► OBS! En skiss över området och föroreningen ska bifogas denna blankett.
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3. Spridningsrisker
Föroreningen har

eller kan

spridas till:

Mark

Diken

Ytvatten (t ex bäck, vattendrag)

Dagvattenbrunn

Oljeavskiljare

Ledningsgravar

Grundvatten

Dricksvattenbrunn

Annat/övrigt/kommentar
5. Skyddsåtgärder
Jag/vi har begränsat spridningen med hjälp av:
Länsar

Absorptionsmedel

Bortgrävning av jord

Avskärande diken

Uppsamlande diken

Pumpning av vatten/föroreningar

Annat/övrigt/kommentar
Inga skyddsåtgärder har vidtagits
6. Övriga upplysningar till miljökontoret

7. Uppgiftslämnare
Namn:

jh

Adress:
Postadress:
Telefon:
E-post:
Ort och datum

Ifylld blankett skickas till:

Uppgiftslämnarens namnteckning

Miljökontoret
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
E-post: miljonamnden@sundsvall.se, tfn: 060-191190

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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