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Att sanera ett förorenat område innebär en ökad risk för 
exponering och spridning av föroreningar. Arbetena klassas 
därför som en miljöfarlig verksamhet som måste anmälas. 
 
En skriftlig anmälan ska lämnas till 
miljökontoret minst 6 veckor innan 
saneringen påbörjas. I anmälan ska det 
planerade saneringsarbetet, inklusive 
skydds- och kontrollåtgärder beskrivas. 

Saneringsarbeten är anmälningspliktiga 
enligt 28 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. Anmälan ska 
innehålla de uppgifter som miljökontoret 
behöver för att bedöma om saneringen 
kommer att bedrivas på ett bra sätt eller om 
ytterligare krav behöver ställas. Uppgifterna 
nedan bör alltid finnas med: 

 

Saneringsarbetet 
Miljökontoret vill få in en arbetsplan, dvs en 
beskrivning av hur saneringsarbetet kommer 
att gå till i praktiken. En situationsplan över 
arbetsområdet inklusive ytor som ska 
saneras eller användas för mellanlagring ska 
också finnas med.  
 
Hantering av förorenat material 
Redogör för de mängder förorenad jord, 
vatten, asfalt, sediment, byggnadsmaterial 
som ska saneras och ange var de olika 
avfallssorterna ska omhändertas. 

 
En plan för att hantera massor ska alltid ingå i en 
saneringsanmälan. 

Jorden som grävs upp har varierande kvalitet 
och föroreningsinnehåll och behöver därför 
hanteras, användas eller omhändertas på 
olika sätt. För att masshanteringen ska 
fungera på ett bra sätt krävs en genomtänkt 
masshanteringsplan.  

Kom ihåg att en särskild anmälan kan 
behövas när massor ska mellanlagras eller 
användas utanför arbetsområdet. Kontakta 
därför miljökontoret för mer information! 

 
 
 
 

Var god vänd! 

• Administrativa uppgifter 

• Utförda undersökningar 

• Föroreningssituation 

• Saneringsbehov 

• Åtgärdsmål 

• Tidplan 

• Arbetsplan och ev. schaktplan 

• Situationsplan 

• Saneringsvolymer 

• Masshanteringsplan 

• Mottagningsanläggningar 

• Risker och miljökonsekvenser 

• Skyddsåtgärder 

• Kontrollprogram 

• Återställning 

Information om förorenade områden 

Saneringsanmälan 
 - innehåll och omfattning 
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Risker och skyddsåtgärder 
Saneringsarbetet kan innebära en ökad risk 
för spridning och exponering för föro-
reningar, likaså kan tunga transporter utgöra 
en risk.  

I anmälan ska riskerna identifieras och 
beskrivas tillsammans med förslag på olika 
skyddsåtgärder. 

 
Övertäckta lastbilsflak är en vanlig skyddsåtgärd för 
att minska föroreningsspridningen 

Kontrollprogram 
Vid alla saneringar behövs någon form av 
provtagning som kvitto på att sanerings-
målen har uppfyllts. 

Provtagningen sker dels löpande i syfte att 
styra saneringsarbetet och i slutet för att 
kontrollera att saneringsmålen har uppfyllts. 
I anmälan ska det framgå hur provtagningen 
kommer att gå till.  
 
 

 
 

 

 

Läs mer! 
Mer information om förorenade 
områden hittar du på vår hemsida 
www.sundsvall.se/livsmiljoochnatur/ar
markenfororenad 
 

Skicka saneringsanmälan till miljökontoret! 
 

Du ska skicka två kopior av anmälan till miljökontoret i god tid (minst 6 veckor) 
innan saneringen påbörjas.  

Miljökontoret kommer att granska anmälan och vid behov begära 
kompletteringar. När miljökontoret bedömer att anmälan är komplett får du ett 

skriftligt svar där eventuella villkor framgår.    
 

Du är alltid välkommen att kontakta miljökontoret om du har frågor kring 
saneringsanmälan. 

 
Sundsvalls kommun 

Miljökontoret 
851 85 Sundsvall 

 
Tfn. 060-191177 

E-post: miljonamnden@sundsvall.se 
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