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     Skickas till 

Överkalix kommun 

Bygg- och miljökontoret 

956 81 Överkalix 

1. Platsen där föroreningen upptäckts

Adress Postnummer Postort 

Fastighetsbeteckning 

2. Verksamhetsutövare

Namn Organisations-/personnummer 

Adress Postnummer Postort 

Kontaktperson/verksamhetsansvarig Telefon nummer 

E-postadress Skriftlig kommunikation sker helst med 

 E-post   Brevpost 

3. Faktureringsadress

Namn Ev. referensnummer 

Faktureringsadress Postnummer Postort 

4. Fastighetsägare (om annan än verksamhetsutövare)

Namn Organisations-/personnummer 

Adress Postnummer Postort 

Kontaktperson/verksamhetsansvarig Telefonnummer 

E-postadress

Underrättelse om upptäckt av förorening 
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5. Föroreningen

Typ av förorening 

Datum och tid för upptäckt    …………………………………………….. 

Föroreningens omfattning (uppskattad mängd/volym) 

Kontaktperson Telefonnummer 

6. Markundersökning

Orsak till markarbete 

Iakttagelser som gjorts 

Spridningsrisker som finns 

Verksamhetshistorik 

Är markundersökning utförd?     Ja  Nej 

Bifogas rapport till underrättelsen?  Ja  Nej 

Bifogas en karta?   Ja  Nej 
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Avgift 

Kommunen kan komma att ta ut en avgift motsvarande nedlagd handläggningstid, enligt 
taxa inom miljöskyddskontrollens område.

Behandling av personuppgifter 

Bygg- och miljönämnden i Överkalix kommun ansvarar för behandling av dina 

personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Vi behandlar dina 

personuppgifter för att kunna handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och 

kommunicera handlingar med dig. Läs gärna mer på www.overkalix.se/gdpr. 

Underskrift av verksamhetsutövaren 

……………………………………………… 
Ort och datum 

……………………………………………… 

Namnteckning 

……………………………………………… 
Ev. titel 

……………………………………………… 
Namnförtydligande 


	Adress: 
	Postnummer: 
	Postort: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Namn: 
	Organisationspersonnummer: 
	Adress_2: 
	Postnummer_2: 
	Postort_2: 
	Kontaktpersonverksamhetsansvarig: 
	Telefon nummer: 
	Epost: Off
	Brevpost: Off
	Namn_2: 
	Ev referensnummer: 
	Faktureringsadress: 
	Postnummer_3: 
	Postort_3: 
	Namn_3: 
	Organisationspersonnummer_2: 
	Adress_3: 
	Postnummer_4: 
	Postort_4: 
	Kontaktpersonverksamhetsansvarig_2: 
	Telefonnummer: 
	Epostadress: 
	Typ av förorening: 
	undefined: 
	Föroreningens omfattning uppskattad mängdvolym: 
	Kontaktperson: 
	Telefonnummer_2: 
	Orsak till markarbete: 
	Iakttagelser som gjorts: 
	Spridningsrisker som finns: 
	Verksamhetshistorik: 
	Ja: Off
	Ja_2: Off
	Ja_3: Off
	Nej: Off
	Nej_2: Off
	Nej_3: Off
	Ort och datum: 
	Ev titel: 
	Namnförtydligande: 
	Text1: 


