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Miljökontoret
Borlänge kommun
781 81 BORLÄNGE

Underrättelse om upptäckt förorening,
överhängande fara för allvarlig miljöskada eller att
allvarlig miljöfara uppstått
Enligt miljöbalken 10 kap. 11-13 §§
Informationsgivare
Informationsgivaren är:

Verksamhetsutövare
Fastighetsägare
Annat, ange vad:

Information om var föroreningen finns
Verksamhetsutövare

Personnr./org.nr.

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Fakturaadress (om annan än adressen ovan)

Telefon

Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Fastighetsägare

Kontaktuppgifter till fastighetsägare

Uppgifter om vad som har hänt
En förorening har upptäckts

Ange datum för upptäckt:

Det finns en överhängande fara för allvarlig miljöskada*

Ange datum för upptäckt:

Det har uppstått en allvarlig miljöskada*

Ange datum för upptäckt:

*Allvarlig miljöskada innebär en förorening av mark som utgör en betydande risk för människors hälsa, 2) en påverkan på ett
vattenområde eller grundvatten som har en betydande negativ effekt på vattenmiljöns kvalitet eller 3) något som i betydande
omfattning skadar eller försvårar bevarandet av djur, växt eller livsmiljön i särskilda områden enligt miljöbalken 10 kap 1 §, pkt 3

Vänd

Postadress
Miljökontoret
781 81 Borlänge

Telefon servicecenter
0243-740 00
Besöksadress
Sveagatan 21

E-post
miljokontoret@borlange.se
Webbadress
borlange.se
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Händelseförloppet
Beskriv hur ni upptäckte föroreningen, risken för allvarlig miljöskada eller att en allvarlig miljöskada uppstått

Information vilka åtgärder som planeras
Anmäla efterbehandlingsåtgärd (på separat blankett)
Genomföra fler undersökningar, beskriv kort nedan

Följande handlingar ska bifogas för att ansökan ska vara komplett
Karta

Skalenligkarta som visar: 1. Området där föroreningen/risken för förorening föreligger 2.
Byggnader 3. Vattendrag 4. Dricksvattentäkter 5. Vägar 6. Lekytor

Fotografier

Foton över området och föroreningen

Analysresultat

Analysresultat om sådana finns

Underskrift av informationsgivaren
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Upplysningar
Information enligt ovan kan lämnas på separat papper om den inte får plats i blanketten.
De uppgifter som lämnas kommer att registreras i en databas. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet
med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR).
Miljönämnden tar ut en avgift för hantering av informationen enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
År 2020 är avgiften per timme 972 kr. För underrättelsen debiteras avgift motsvarande nedlagd
handläggningstid.
Informationen skickas till Miljökontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge eller till
miljokontoret@borlange.se

