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Anmälan om efterbehandling av förorenat område
En efterbehandlingsåtgärd i ett förorenat område ska, enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, anmälas till tillsynsmyndigheten om åtgätrden kan medföra spridning eller
exponering av föroreningar och när denna risk inte bedöms som ringa.
Med förorenade områden avses mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så
förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Anmälan ska göras minst sex veckor innan efterbehandlingsåtgärden vidtas. Skicka anmälan till:
Ale kommun
Sektor samhällsbyggnad
Ledetvägen 6
449 80 Alafors
Dessa uppgifter skall ingå i anmälan:
• Administrativa uppgifter som:
fastighetsbeteckning, verksamhetsutövare,
kontaktperson, telefonnummer,
organisationsnummer, mm
• Fastighetens historiska bakgrund, t.ex. tidigare
verksamheter
• Resultaten av genomförda undersökningar,
områdets geologi (vilken/vilka föroreningar, i
vilken halt och inom vilket område, var prover
har tagits)
• Situationsplan där det framgår vilka områden
som skall saneras (plats och nivåer) – markera även
dagvattenbrunnar och recipienter
• Redogörelse för hur kontroll kommer att ske
under saneringsarbetet
• Redogörelse för vilka mängder förorenade
massor som planeras att omhändertas, hur de
mellanlagras, ungefärlig föroreningsgrad och vilket
slutligt omhändertagande de får
• Redogörelse för vilken typ av sanerings- eller
markarbete som skall utföras
• Planerade skyddsåtgärder, t.ex hantering av
länshållningsvatten, akutplatta, presenning för
täckning osv.

• Beskriv åtgärdsmål och gör en bedömning av
risken för människors hälsa och miljö med
kvarvarande förorening (på samma fastighet och
på angränsande fastighet) med avseende på
spridningsrisk och exponeringsrisk
• Beskriv vilka ytterligare undersökningar som
nu planeras (ex vis provtagning av vatten)
Samhällsbyggndasnämnden vill underrättas om
när saneringen startar och om vilken opartisk
kontrollant som finns på plats.
Tillsynsmyndighetens uppgift
Vad händer när en anmälan lämnats in till
tillsynsmyndighten? I nästan samtliga fall svarar vi
med råd, upplysningar eller förelägganden där vi
anger vilka försiktightesåtgärder som skall
användas samt om ytterligare upplysningar,
undersökningar eller provtagningar kan behövas.
Tillsynsmyndigheten granskar mål för
efterbehandlingen tillsammans med ansvarig
verksamhetsutövare eller fastightesutövare. Det vill
säga vad ska en efterbehandling åstadkomma, till
vilka nivåer ska en sanering ske och vad finns det
för risker med föroreningen? Kan en behandling
ske på plats eller behöver det förorenade materialet
transporteras bort från fastigheten?
Tänk på att utredningar/undersökningar tar tid,
det är därför viktigt med god framförhållning inför
arbeten i förorenade områden. Det är också viktigt
att ha en masshanteringsplan. Om massor behöver
mellanlagras är detta också tillstånds- eller
anmälningspliktigt.

Slutrapportering
När arbetet anses vara avslutat skall en slutrapport
lämnas till tillsynsmyndigheten. I denna redovisas
vad efterbehandlingen gett för resultat och att
efterbehandlingsmål uppnåtts. Resultat från
slutpover i schakt osv. skall redovisas. Det ska
klart och tydlig framgå var allt material som förts
bort från fastigheten slutligt omhändertagits.

Kvitton skall bifogas från behörig transportör
samt slutligt omhändertagande.
Tillsynsmyndigheten avslutar ärendet med att
lämna en slutlig bedömning av hur
efterbehandlingen genomförts. I vissa fall kan ett
nytt föreläggande utfärdas för att få en inskrift i
fastightesboken om det anses nödvändigt.
Debitering
För den tid tillsynsmyndigheten lägger ner på att
handlägga ärendet debiterar vi enligt timtaxa
fastställd av kommunfullmäktige.

