Blankett för upplysning om
mark- eller vattenförorening

Upplysning om mark- eller 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 miljö- och hälsoskyddsenheten 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 miljö-och hälsoskyddsenheten om föroreningen. I brådskande fall – ring först miljö- och
hälsoskyddsenheten och fyll sedan i och skicka in blanketten.
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.

1. Platsen
Adress och fastighetsbeteckning där föroreningen finns:
Föroreningen upptäcktes (datum):

i samband med:

Fastighetsägarens namn och telefon:

Kontaktpersonens namn och telefon:

Markanvändning:
Bostäder/skola/förskola

Industriområde

Väg

Handel/kontor

Park/rekreation

Naturmark

Annat:

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

2. Föroreningen
Tecken på förorening (lukt, missfärgning, rivningsmaterial mm):
Föroreningen består av:

Trolig orsak till föroreningen:

Föroreningen finns:

i marken, på cirka
_____meters djup
i sjö/vik

i asfaltsyta

i dike

i bäck/å

i fyllnadsmassor

Annat:

Besök

Postadress

Turebergshuset 191 86
Plan 9
Sollentuna
Turebergs torg

Telefon växel

08-579 210 00

Fax

08-96 64 30

Internet

www.sollentuna.se
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Föroreningens utbredning (längd*bredd) och (mängd/volym):

OBS! En skiss över området och föroreningen ska bifogas denna blankett
3. Spridningsrisker
Föroreningen kan spridas/har spridits till:
mark

diken

ytvatten (t.ex. bäck, vattendrag)

dagvattenbrunn

oljeavskiljare

ledningsgravar

grundvatten

dricksvattenbrunn

Annat/övrigt/kommentar:

4. Skyddsåtgärder
Jag/vi har begränsat spridningen med hjälp av:
Länsar

absorptionsmedel

bortgrävning/bortforsling av jord

Avskärande diken

uppsamlande diken

pumpning av vatten/föroreningar

invallning

geotextilduk

användning av hårdgjorda ytor

täcklock över närliggande brunn

förvaring i tät container

Länsvatten från schakt renas med
sedimentation

oljeavskiljare

Eller omhändertas med

sugbil/slambil

Annat sätt/kommentar

Inga skyddsåtgärder har vidtagits

ange företag:

5. Övriga upplysningar till miljö- och hälsoskyddsenheten

Ort och datum

Namnteckning

Besök

Postadress

Turebergshuset 191 86
Plan 9
Sollentuna
Turebergs torg

Uppgiftslämnarens kontaktuppgifter

Namn

Telefon

Adress

E-post

Telefon växel

08-579 210 00

Fax

08-96 64 30

Internet

www.sollentuna.se
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Information om avgift för handläggning och tillsyn

En avgift kommer att tas ut enligt gällande taxa för kommunens verksamhet inom miljöbalkens (1998:808)
område, antagen av kommunfullmäktige. Läs mer på https://www.sollentuna.se/sv/kommun--politik/sa-styrssollentuna/forfattningssamling/sfst/
Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter görs i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Undertecknande innebär
godkännande av att personuppgifter lagras digitalt i myndighetens ärendesystem i syfte att bereda ärendet och
arkiveras för framtida bruk.
Kontaktuppgifter

Om du behöver ytterligare information är du alltid välkommen att kontakta Kontaktcenter.
Telefon- och besökstid 08.00-17.00. Ring 579 210 00 och begär Kontaktcenter, eller skicka via e-post till
mbn@sollentuna.se.
Skicka underskriven blankett till:
mbn@sollentuna.se
eller
Sollentuna kommun
Miljö- och byggnadskontoret
191 86 Sollentuna

Besök

Postadress

Turebergshuset 191 86
Plan 9
Sollentuna
Turebergs torg

Telefon växel

08-579 210 00

Fax

08-96 64 30

Internet

www.sollentuna.se

