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Upplysning om förorening och anmälan
om akut sanering av en begränsad förorening
Upplysning om förorening, använd del 1
När en förorening påträffas i mark eller grundvatten är den som råder över föroreningen skyldig att
genast informera samhällsbyggnadsförvaltningens miljö- och hälsoenhet om föroreningen. Det är lämpligt
att först ringa miljö- och hälsoenheten och därefter komplettera upplysningen med en skriftlig
redogörelse, som skickas till miljö- och hälsoenheten.
Anmälan om akut sanering av begränsad förorening, använd del 2
När ett utsläpp eller liknande oväntat har inträffat är det viktigt att akuta åtgärder vidtas omgående. Att
åtgärda en förorening, dvs sanera marken är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Vid dessa akuta
föroreningssituationer är det inte rimligt att anmäla åtgärden i förväg. Istället ska miljö- och
hälsoenheten kontaktas och de akuta åtgärderna diskuteras. Åtgärderna ska därefter skriftligen beskrivas
i en anmälan.
Om saneringen inte bedöms som tillräcklig kommer miljö- och hälsoenheten kräva ytterligare
undersökning eller ytterligare sanering. Innan undersökning vidtas ska ett förslag till
provtagningsprogram kommuniceras med miljö- och hälsoenheten. Innan ytterligare saneringsåtgärder
vidtas ska en anmälan lämnas in till miljö- och hälsoenheten för synpunkter. Se även infoblad Anmälan
om planerade saneringsåtgärder.
Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning där föroreningen finns
Adress där föroreningen finns

Om möjligt, koordinater enligt rikets nät
Fastighetsägare

Ansvarig för föroreningen
Namn

Telefon dagtid

Adress

Postnummer och ort

Kontaktperson

E-postadress

Ev. referensnummer

Kontakter med miljö- och hälsoenheten
Ange om miljö- och hälsoenheten kontaktas, vem du talat med och när

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Samhällsbyggnadsförvaltningen
SE-891 88 Örnsköldsvik

Järnvägsgatan 6

www.ornskoldsvik.se

0660-880 00vx

Förvaltningens e-postadress

Fax

Org.nr 212000-2445

samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

0660-849 67
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Upplysning om förorening och anmälan
om akut sanering av en begränsad förorening
Del 1.Upplysning om förorening (enligt 10 kapitlet miljöbalken)
Orsak till förorening och hur den upptäcktes
Beskriv vad som har orsakat föroreningen och händelseförloppet (t.ex. olycka, utsläpp) samt hur föroreningen
upptäcktes (t.ex. vid olyckstillfället, markundersökning eller grävarbeten). Ange när utsläppet skedde och när
föroreningen upptäcktes.

Översiktlig beskrivning av förorening
T.ex. typ av förorening, föroreningsmängd.

Översiktlig områdesbeskrivning och risker
Hur används området? Hur ser marken ut? Hur lutar marken? Finns vattendrag, brunnar och diken i närheten?

Skiss över området
Gärna med norrpil och trolig grundvattenströmriktning

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Samhällsbyggnadsförvaltningen
SE-891 88 Örnsköldsvik

Järnvägsgatan 6

www.ornskoldsvik.se

0660-880 00vx

Förvaltningens e-postadress

Fax

Org.nr 212000-2445

samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

0660-849 67
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Upplysning om förorening och anmälan
om akut sanering av en begränsad förorening
Del 2 Anmälan om akut efterbehandlingsåtgärd (enligt 28 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd)
Administrativa uppgifter
Vem har utfört saneringsarbetet (räddningstjänst, saneringsfirma eller liknande). Om en miljökonsult har anlitats,
uppge företag och kontaktperson.

Beskrivning av vidtagna akuta saneringsåtgärder
T.ex. absorptionsmedel, oljeläns, bortgrävning, avskärande diken, grundvattenpumpning m.m.

Omhändertagande av jord, vatten och avfall m.m.
Ange hur mycket förorenad jord, absorptionsmedel, vatten samt förorenat avfall som har omhändertagits och var det
har skickats. Mottagningsbevis/transportdokument bifogas.

Beskrivning av kontrollåtgärder
Beskriv de kontrollåtgärder som har vidtagits (provtagning, okulärbesiktning m.m.) samt resultatet av kontrollen.

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Samhällsbyggnadsförvaltningen
SE-891 88 Örnsköldsvik

Järnvägsgatan 6

www.ornskoldsvik.se

0660-880 00vx

Förvaltningens e-postadress

Fax

Org.nr 212000-2445

samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

0660-849 67
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Upplysning om förorening och anmälan
om akut sanering av en begränsad förorening
Förslag till fortsatta arbete
Beskriv vilka fortsatta undersökningar och åtgärder som planeras eller motivera varför inga ytterligare undersökningar
eller åtgärder behöver vidtas

Återställning av mark
Beskriv hur marken ska återställas

Del 3 Övrigt
Miljö- och hälsoenheten tar ut en avgift för sin tillsyn och handläggning av förorenade områden enligt
miljöbalken. Taxan fastställs av kommunfullmäktige.
Fakturauppgifter
Fakturaadress
Organisationsnummer
Ev. märkning av faktura

Er kontaktperson

Underskrift (Jag samtycker till att uppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen, PUL)
Datum
Ort
Namnunderskrift sökande/behörig firmatecknare

Jag vill ta emot skrivelser/beslut i ärendet via:

Namnförtydligande

E-post

Brev

E-postadress/er

Anmälan skickas till:

Örnsköldsviks kommun
Miljö- och hälsoenheten
891 88 Örnsköldsvik

Lämnas i:

Receptionen på stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6

E-post:

samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Samhällsbyggnadsförvaltningen
SE-891 88 Örnsköldsvik

Järnvägsgatan 6

www.ornskoldsvik.se

0660-880 00vx

Förvaltningens e-postadress

Fax

Org.nr 212000-2445

samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

0660-849 67

