r"ll

W

Underrättelse

HÅBO

1(4)

KOMMUN

På den här blanketten kan du upplysa om påträffad förorening,
enligt 10 kap miljöbalken

Fyll i och underteckna blanketten. Skicka anmälan till miljoavdelningen@habo.se eller till:
Håbo kommun
Miljöenheten
Centrumleden 1
746 80 Bålsta
När du som entreprenör, verksamhetsutövare eller fastighetsägare hittar eller får kännedom om en
förorening ska du genast upplysa miljöenheten, Håbo kommun om det.
Om du gräver i mark och påträffar förorening betraktas du som verksamhetsutövare för de föroreningar där
du grävt. Du är skyldig att kontakta tillsynsmyndigheten och upplysa oss om den påträffande föroreningen,
även om det inte är du som orsakat skadan. Du är även skyldig att ta hand om de förorenade massor som
uppstår vid schakten.
Ring först till kontaktcenter 0171-525 00 och be att bli kopplad till miljöenheten, Håbo kommun, fyll sedan i
och skicka in blanketten. Vi kommer att göra en bedömning om någon direkt åtgärd krävs eller om det är
tillräckligt att handlägga frågan utifrån uppgifterna ni lämnar på blanketten.
Om oväntade föroreningar upptäcks i samband med miljötekniska markundersökningar ska du omgående
kontakta miljöenheten, men den skriftliga upplysningen lämnar du genom undersökningsrapporten.
Upplysningsskyldigheten gäller även i områden där det sedan tidigare finns kända föroreningar. Du kommer
att få en skriftlig bekräftelse från oss där det framgår om vi anser att du behöver undersöka eller åtgärda
föroreningen.
Avgift
En fast avgift tas ut enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften för handläggning kan tas ut
även om du tar tillbaka din anmälan. Mer information finns på www.habo.se.

Förorening
Adress där förorening finns

Fastighetsbeteckning

Upptäcktes i samband med

Föroreningen upptäcktes (datum)

Markanvändning

□ Bostäder/skola/förskola
□ Park/rekreation
□ Industri’
□ Naturmark

□ Handel/kontor
□ Väg
□ Annat:

Uppgiftslämnare
Namn

E-postadress

POSTADRESS

746 80 BÅLSTA
BESÖKSADRESS

Centrumleden 1

Telefon dagtid

TELEFON KONTAKTCENTER

0171-525 00

ORGANISATIONSNUMMER

212000-0241

WEBBPLATS

www.håbo.se

E-POST

miljoavdelningen@habo.se

r"ll

W

Underrättelse

HÅBO

2(4)

KOMMUN

Vem bedriver verksamhet på platsen
Verksamhetens namn

Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefon

Adress

E-postadress

Fakturamottagare
Namn

Personnummer/Organisationsnummer

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Fakturareferens

Telefon dagtid

Uppgifter om föroreningen
Tecken på förorening (lukt, missfärgning, rivningsmaterial med mera)

Vad består föroreningen av?

Trolig orsak till föroreningen

Var finns föroreningen

□ I marken, på cirka
□ I asfaltsyta (tjärasfalt)
□ I bäck/å
□ I sjö/havsvik
□ I is/snö i dike

meters djup

□ I fyllnadsmassor ovan naturlig markyta
□ I byggnad, ange var (till exempel fog eller isolering)
Föroreningens utbredning (längd och bredd)
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Spridning
Har föroreningen spridit sig till

Finns risk för spridning till vatten

□ Ytvatten
□ Grundvatten

□ Ytvatten
□ Grundvatten

Beskriv spridningssituationen

Skyddsåtgärder
Jag/vi har begränsat spridningen med hjälp av

□ Länsar
□ Absorptionsmedel
□ Avskärande diken
□ Uppsamlande diken
□ Pumpning av vatten/föroreningar

□ Invallning
□ Geotextilduk
□ Uppläggning av massor på hårdgjord yta
□ Täcklock över närliggande brunnar
□ Förvaring i tät container

□ Annat:

Bortgrävning/bortforsling av jord

□ Massorna har transporterats till en godkänd mottagare, namn
Länsvatten från schakt rensas

□ Med sedimentation
□ Oljeavskiljare
□ Omhändertas med sugbil/slambil, ange företag:
□ Annat sätt/kommentar:
□ Inga skyddsåtgärder har vidtagits
Fortsatt sanering
Bedömer ni att det krävs fortsatta åtgärder

Bedömer ni att det krävs ytterligare undersökningar

□ Ja
□ Nej

□ Ja
□ Nej

Bilagor
Bifoga gärna ytterligare underlag som kan underlätta vår handläggning och minska behovet att be dig om att
komplettera information i ärendet

□ Bilder
□ Analysrapporter
□ Annat:

□ Karta/skiss
□ Tippkvitton från mottagare
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Övrig information
Om du inte får plats med all information i blanketten kan du bifoga en bilaga med längre text.

Underskrift
Datum

Ort

Namnförtydligande

Underskrift

Behandling av personuppgifter

Dina uppgifter kommer att behandlas enligt GDPR (Dataskyddsförordningen).
Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att fatta beslut i ditt ärende gällande din upplysning om
påträffad förorening. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6e i Dataskyddsförordningen där det
framgår att behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för
hanteringen av dina personuppgifter är bygg- och miljönämnden i Håbo kommun.
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med
dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

