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Skellefteå kommun
Samhällsbyggnad, vatten och avfall
931 85 Skellefteå

Riskklassning av er verksamhet utifrån inventering av
föroreningar på fastigheten
Fastighet: Renbergsvattnet S:14
Verksamhet: Renbergsvattnets deponi nr 47
Samhällsbyggnad miljö har tidigare skickat ut en begäran om att ni skulle genomföra
en inventering av föroreningar från er verksamhet. Detta är gjort och dokumenten är
inlämnade för aktuell fastighet.

Samhällsbyggnad miljös bedömning
Vi har granskat uppgifterna.
Efter en inventering tilldelas objektet en av fyra risklasser.
Riskklass 1 innebär mycket stor risk, 2 - stor risk, 3 - måttlig risk och 4 - liten risk för
hälsa och miljö enligt Naturvårdsverkets rapport 4918. Om det tillkommer nya
uppgifter i framtiden som innebär en förändrad bedömning så kan riskklassen komma
att revideras.
Er verksamhet har tilldelats riskklass 3 med motivering enligt nedan. Motiveringen
återfinns även i blankett E i MIFO-inventeringen:
Den samlade bedömningen är att deponin utgör en måttlig risk och ska tilldelas riskklass
3. Bedömningen baseras på att det rör sig om en liten deponi där stora delar av
föroreningarna redan kan ha lakats ut till följd av mycket stora spridningsförutsättningar.

Uppföljning av riskklassade objekt
Ett objekt som klassats till riskklass 1 eller 2, det vill säga mycket stor risk eller stor
risk för hälsa och miljö kommer att prioriteras för ytterligare undersökningar enligt
MIFO fas 2. Detta kan i vissa fall också gälla riskklass 3.
Kommunicering
Vi skickar nu ut MIFO-inventeringen och riskklassningen och vill att ni tittar igenom
dokumenten och hör av er om ni vill ändra, komplettera eller har synpunkter.
Handlingarna skickas också till berörda fastighetsägare om det inte är samma som
verksamhetsutövaren.
Om inga synpunkter kommer in fastställs riskklassen och inget mer utskick görs.
Eventuella synpunkter på inventeringsunderlaget och riskklassningen vill vi ha in
senast 2019-06-21.
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Därefter kommer resultatet skickas till Länsstyrelsen som lägger in uppgifterna i en
nationell databas, EBH-stödet, där alla inventeringar om förorenade områden sparas.

Samhällsbyggnad Miljö

Johanni Wellenius
Miljöinspektör

Bilaga:

MIFO inventeringen

Kopia till:

Kenneth Hedström via e-post renbergs28@gmail.com
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