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Underrättelse om förorenad
mark eller grundvatten
Enligt 10 kap. miljöbalken

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Den som äger en fastighet är skyldig att genast upplysa miljöförvaltningen om föroreningen upptäcks. Även brukaren av
en fastighet (t.ex. en arrendator) omfattas av upplysningsskyldigheten, liksom exploatörer och andra tillfälliga nyttjare.
Skyldigheten är straffsanktionerad enligt 29 kap. 5 § miljöbalken.
Fyll i hela blanketten och skicka den till miljöförvaltningen. Kontaktuppgifter finns längst ner i blanketten.
Vid akuta föroreningar (t.ex. oljeutsläpp) måste du omgående kontakta miljöförvaltningen och diskutera behovet av
akuta saneringsåtgärder.
Du kommer att få en skriftlig bekräftelse från miljöförvaltningen där det också framgår om miljöförvaltningen anser att
du behöver undersöka eller åtgärda föroreningen.

Plats
Adress

Fastighetsbeteckning

Tidpunkter
Föroreningar upptäckt

Skadans uppkomst

Verksamhetsutövare
Namn

Organisationsnummer/personnummer

E-postadress

Telefonnummer

Adress

Fastighetsägare (om annan än verksamhetsutövaren)
Namn

Organisationsnummer/personnummer

E-postadress

Telefonnummer

Adress

Uppgifter om upptäckt förorening
Typ av förorening

Föroreningens omfattning (uppskattad mängd/volym)

Beskriv hur upptäckten gjordes, trolig orsak till föroreningen

Undersökning utförd

Ja

Rapport bifogas

Nej

Postadress
Hedemora kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Box 201
776 28 Hedemora

Ja

Karta bifogas

Nej

Ja

Nej

Besöksadress
Åsgatan 62

Telefon (växel)
0225 340 00

Webbplats
hedemora.se

E-post
miljoochbyggkontoret@hedemora.se
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Skyddsåtgärder
Spridningen av förorening har begränsat med hjälp av:

Länsar

Absorptionsmedel

Uppgrävda massor har lagt under presenning

Uppgrävda massor har lagt i container
Schaktet/gropen har täkt över

Andra skyddsåtgärder:

Inga skyddsåtgärder har vidtagits

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen
(GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens
kundtjänst tel. 0225-340 00.

Upplysningsskyldigheten gäller även i områden där det sedan tidigare finns kända föroreningar. Om föroreningen
upptäcks i samband med miljötekniska undersökningar ska du omgående kontakta miljöförvaltningen med den
skriftliga upplysningen lämnar du genom undersökningsrapporten.
Upplysningsskyldigheten gäller inte vid misstankar om att ett område är förorenat. Det är först vid vetskap om att
ett område är påverkat av föroreningar som upplysningsskyldigheten inträder.
Inte heller finns det en upplysningsskyldighet då föroreningen är obetydlig och därmed saknar betydelse som
riskfaktor för människor eller miljön.

Postadress
Hedemora kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Box 201
776 28 Hedemora

Besöksadress
Åsgatan 62

Telefon (växel)
0225 340 00

Webbplats
hedemora.se

E-post
miljoochbyggkontoret@hedemora.se

