1(3)

Upplysning om mark- och vattenförorening

Den här blanketten ska du använda när du upptäcker eller får vetskap om en
förorening i mark, yt- eller 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 i
mark, vatten eller i en byggnad är du skyldig att genast upplysa miljökontoret.
Vid pågående olycka eller driftstörning, ring miljökontoret via växel 026-830 00.
Gällande mindre brådskande ärenden kan du maila till bygg.miljo@alvkarleby.se med dina
kontaktuppgifter samt vad ärendet gäller. Därefter kan du fylla i och komplettera upplysningen
med den här blanketten till Samhällsbyggnadsnämnden.
Du ska alltid kontakta Räddningstjänsten vid akuta miljöolyckor.
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 denna blankett.
Det är anmälningsplikt för åtgärder i förorenade områden.
Vid akuta begränsade föroreningssituationer är det inte rimligt att anmäla åtgärden i förväg
(§28-anmälan). Istället ska miljökontoret kontaktas och de akuta åtgärderna diskuteras.
Åtgärderna ska därefter skriftligen beskrivas i en anmälan i efterhand, en så kallad 28§-anmälan.
Det finns en separat blankett för sanering/avhjälpandeåtgärd (§28).
Platsen
Föroreningen upptäcktes (datum):
I samband med:

Adress och fastighetsbeteckning där förorening finns

Karta med skiss över föroreningen bifogas
Markanvändning

Villa/bostäder

Natur/skogsmark

Park/rekreation

Väg

Handel/kontor

Annat:

Industriområde
Ange vem som bedriver verksamhet på platsen (namn, telefonnummer)
fortsättning nästa sida 
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Förorening
Tecken på förorening (lukt, missfärgning, rivningsmaterial m.m)

Föroreningen består av

Trolig orsak till förorening

Föroreningen finns i:

Föroreningen syns på:

Mark, ange utbredning (längd x bredd):

Asfalterad yta (tjärasfalt)
Grusad yta
Gräsyta

Byggnad, ange var:

Ytvatten
Is/snö
Fyllnadsmassor ovan naturlig markyta

Annat, ange vad:

Annat:
Föroreningen

har spridits eller

kan spridas till:

Mark

Diken

Dagvattenbrunn

Oljeavskiljare

Grundvatten

Ledningsgravar

Dricksvattenbrunn

Ytvatten (t.ex. bäck, vattendrag, hav)

Annat:

Skyddsåtgärder
Spridningen har begränsats med hjälp av:

Absorptionsmedel

Täcklock över näraliggande brunnar

Bortgrävning/bortforsling av jord

Använder hårdgjorda ytor

Länsar

Länsvatten från schakt renas eller
omhändertas med:

Avskärande diken
Uppsamlande diken
Pumpning av vatten/förorening
Annat:

Sedimentation
Oljeavskiljare
Sugbil/slambil, ange företag:

Inga skyddsåtgärder har vidtagits

fortsättning nästa sida 
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Övriga upplysningar

Avvikelserapport lämnas till tillsynsmyndigheten

Uppgiftslämnare
Namn

Ort och datum

Telefon

E-post

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Samhällsbyggnadsnämnden,
samhallsbyggnad@alvkarleby.se 026-830 00 (växel).
Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är
dataskyddsförordningen artikel 6.1 e (allmänt intresse/myndighetsutövning) och 6.1 c (fullgöra en
rättslig förpliktelse). Uppgifterna kommer att lagras i vårt ärendehanteringsprogram och sparas tills
vidare.
Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till dataskyddsombud
dataskyddsombud@alvkarleby.se
Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att
behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot
behandlingen av personuppgifterna.
Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen.
Samhällsbyggnadsnämden kan lämna ut personuppgifter och andra uppgifter i olika situationer.
Exempel på när personuppgifter kan komma att lämnas ut:
• För att kommunicera uppgifterna med en part i ärendet.
• För att ge part rätt till insyn i ärendet.
• För att lämna ut uppgifterna med anledning av en begäran om att ta del av en allmän handling.
• För att lämna information till annan myndighet.
• För att lämna ut uppgifter för outsourcing av behandling av uppgifterna.

Ifylld blankett skickas till
Älvkarleby kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Box 4
81421 Skutskär
eller: Bygg.miljo@alvkarleby.se
Telefon: 026-830 00
ÄLVKARLEBY KOMMUN | Postadress Box 4, 814 21 Skutskär | Telefon 026-830 00 | www.alvkarleby.se

