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Enligt 28§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (1998:899)
Vid sanering av förorenade mark- eller vattenområden, grundvatten,
sediment eller byggnader ska en anmälan enligt 28 § förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen. Det kan röra grävarbeten eller andra åtgärder som utförs i
syfte att ta bort föroreningen eller minska riskerna med föroreningen. I
förordningen kallas saneringsåtgärden för avhjälpandeåtgärd.

När ska anmälan lämnas in?
En komplett anmälan ska lämnas in till tillsynsmyndigheten,
samhällsbyggnadsförvaltningen i det fall där kommunen har miljötillsyn för
området, senast sex veckor innan gräv- eller saneringsarbetet ska påbörjas.
För områden där länsstyrelsen har miljötillsyn ska anmälan lämnas till dem.

Vad ska finnas med i anmälan?
Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som
behövs för att samhällsbyggnadsförvaltningen ska kunna göra en bedömning
av åtgärdens art, omfattning och miljökonsekvenser.
Innehållet i anmälan får anpassas till varje typ av åtgärd, men innehållet i
nedan angivna punkter kan ses som en vägledning:


Områdets fastighetsbeteckning och adress.



Administrativa uppgifter för ansvarig verksamhetsutövare/huvudman och
fastighetsägare.



Situationsplan över området där de olika åtgärderna är markerade.



Historisk beskrivning av t.ex. vilka verksamheter som funnits inom området
där åtgärder planeras.



Beskrivning av dagens och framtida planerad markanvändning.
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Anmälan om planerade
saneringsåtgärder



Områdesbeskrivning med geologiska och hydrologiska förutsättningar,
naturvärden, recipienter i närheten, dagvattenbrunnar,
dricksvattenbrunnar, ledningsgravar samt avstånd till
bostadsbebyggelse.



Redovisning av genomförda miljötekniska undersökningar, bl.a.
beskrivning av föroreningarnas art och halter.



Riskbedömning med identifierade hälso- och miljörisker och hur
riskerna behöver reduceras för att undvika skador på hälsa och miljö.



Riskvärdering i förekommande fall där faktorer som teknik, ekonomi,
kulturvärden m.m. vägs in i bedömningen.



Redovisning av de mätbara åtgärdsmål som ska uppnås med
saneringen, t.ex. till vilken halt lokaliserade föroreningar ska saneras.



Redovisning av hantering av förorenade massor. Vilka föroreningar
finns? Om möjligt bör en beräkning av volymen förorenade massor
redovisas.



Uppgifter om mottagare och transportör av massorna. En kontroll ska
ha skett att dessa har nödvändiga tillstånd samt att de har möjlighet att
ta emot massorna.



Beskrivning av skyddsåtgärder som förhindrar spridning av
föroreningar under efterbehandlingsarbetet.



Beskrivning av hur eventuellt schaktvatten och eventuellt förorenat
grundvatten ska hanteras, samt hur stora mängder vatten man kan
förvänta sig.



Beskrivning av hur kontroller sker under saneringsarbetet
(utförandekontroll) samt beskrivning av efterkontroller.



Beskrivning av eventuellt kontrollprogram när det krävs en uppföljning
av saneringen.

Om en saneringsåtgärd i sig medför risk för betydande föroreningar eller
betydande olägenhet för hälsa eller miljö kan tillstånd krävas för
åtgärden.

Grävning i offentlig mark
Vid grävning i offentlig mark ska grävtillstånd sökas hos
samhällsbyggnadsförvaltningens trafik- och parkavdelning.
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Slutrapport
En slutrapport ska alltid lämnas in till samhällsbyggnadsförvaltningen
efter slutförd sanering. Rapporten ska bl.a. innehålla resultat och en
redovisning av hur åtgärdsmål uppnåtts samt hur förorenade massor har
hanterats. Karta över sanerat område, markerad med norrpil och
grundvattenströmning, ska bifogas. Vidare ska rapporten innehålla
dokumentation om utförandekontroller och slutkontroller vid saneringen
samt oförutsedda händelser under arbetets gång. Om kontrollprogram
upprättas ska uppgifter om detta redovisas. Till slutrapporten ska bifogas
mottagningsbevis/transportdokument samt intyg om eventuell
cisternrengöring.

Återanvändning för anläggningsändamål
Vid grävarbeten, där överskottsmassor uppstår, finns ofta önskemål om
att använda massorna på annan mark. Se infobladet ”Ska du göra en
utfyllnad?”. Villkoren för användningen är att det finns ett
anläggningsändamål, att avfallet är utsorterat, och att inte föroreningar
uppstår på den nya användningsplatsen. Detta innebär att det sällan är
lämpligt att föra material från exempelvis ett industriområde till ett
opåverkat område t.ex. en villatomt. Naturvårdsverket arbetar med att ta
fram riktlinjer för hur förorenat avfall får vara och om det ska
återanvändas. Tills vidare gör samhällsbyggnadsförvaltningen utifrån
riktlinjerna ovan en bedömning i varje enskilt fall.

Övriga tillstånd eller anmälningar
Inom ett efterbehandlingsprojekt kan det finnas moment som i sig är
anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt andra delar av lagstiftningen
exempelvis vattenverksamhet och behandling av farligt avfall.

För handläggning av anmälan tas en timavgift ut enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Avgift tas ut för varje timme nedlagd
handläggningstid i ärendet. Handläggningstiden innefattar bl.a.
förberedelser, resor och besök på plats.
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