Tillgänglig information om förorenad mark i Nederländerna
Groningen kommun är en så kallad 24-timmars myndighet genom sin digitala lucka e-Loket
gemeente Groningen. På hemsidan kan allmänheten hämta blanketter eller information om
t.ex. bygglov, sophämtning och förorenad mark.
Exempel:
• Gå in på hemsidan: https://eloket.groningen.nl
• Välj en lucka längst upp till vänster: Milieu
• Välj fliken Markinformation: Bodeminformatie
• Efter att ha läst deras Disclaimer (Kommunen garanterar inte att all information är
korrekt) bocka för kryssrutan och tryck på ´Verder´ (= gå vidare)
• När man har fått upp kartan kan man välja ett postnummer och husnummer:
t.ex. 9722 AT nummer 20. Följande information visas på kartan:
Historiskt misstänkta områden

Utfyllnad / Upphöjningar

Utförda markundersökningar

Markkvalitetskartan Uppmärksammad zon

Grundvattensaneringar som pågår under
en längre tid
Cisterner hos privatpersoner

Detta är områden som, till följd av historiska
(företags-) aktiviteter, är misstänkta för att
innehålla markföroreningar.
Detta är områden som, till följd av
torrläggning med hjälp av fyllnadsmassor
eller upphöjningar, är misstänkta för att
innehålla markföroreningar. Läget på de
enskilda områdena kan avvika på grund av
arbete med framför allt gammalt
kartmaterial.
Markeringen antyder att miljöförvaltningen
har kännedom om att en undersökning är
utförd på det området eller det objektet.
Den uppmärksammade delen av
markkvalitetskartan berör innerstaden och
äldre bostadsområden. I dessa delar har
förhöjda halter av olika ämnen påträffats.
Detta till följd av mänsklig påverkan under
flera sekler.
Markeringen antyder en mångårig
grundvattensanering eller en sanering på
obestämd tid.
Markeringen antyder att Miljöförvaltningen
har uppgifter om att det finns (röd fyrkant)
eller har funnits (grå fyrkant) en bränsletank
på området. Företagscisterner visas inte här,
utan bara de som finns eller fanns hos
privatpersoner.

•
•

För mer information om fastigheten, tryck på ordet ´hier´ längst ner på sidan.
I denna rapport syns vilka aktiviteter som har förekommit på fastigheten/fastigheterna
och vilka objekt-IDn dessa har hos myndigheterna (BXXXX hos kommunen och
GR0014XXX hos länsstyrelsen)

OBS! Det som INTE syns på hemsidan är om det finns föroreningar eller ej. Det visas inte
heller information om omfattningen av eventuella föroreningar. För mer information kan man
kontakta miljöförvaltningen. Det kostar 8,75 euro per dossier.
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