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Slutredovisning av mindre gräv-och saneringsarbeten i 
förorenad jord 

Slutredovisning av mindre gräv och saneringsarbeten i förorenat område 
Den här blanketten använder du för att redovisa mindre gräv- eller saneringsarbeten som du har 
utfört i ett förorenat område. Syftet är att visa om villkor, saneringsmål och/eller försiktighetsmått 
har uppfyllts, om det finns kvar föroreningar samt hur massor har hanterats och omhändertagits. 
 

Fyll i blanketten och skicka den till miljökontoret. Du kommer att få ett skriftligt beslut där det fram-
går om åtgärderna är tillräckliga eller om du behöver göra något mer innan ärendet kan avslutas. 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta miljökontoret,  
telefon 060-19 11 90 eller e-post miljonamnden@sundsvall.se. 

 
1. Administrativa uppgifter 
 
Byggherre/verksamhetsutövare:     
  
Orgnr/ persnr:  
 
Postadress (för beslut mm):  
 
  
 
Kontaktperson (namn, tfn, e-post)  
 
 
 
Du får betala en timavgift för handläggning av ditt ärende, vänligen fyll i faktureringsuppgifter. 
 
Fakturamottagare:  
 
Fakturaadress:  
 
Märkning av faktura:     Org. nr:  
 
Mer om avgiften hittar du på; http://www.sundsvall.se/taxormiljokontoret 
 
 
2. Tidigare myndighetskontakter 
 
Föroreningen upptäcktes (datum): 
 
Miljökontoret upplystes om föroreningen (datum): 
 
Skriftlig upplysning om föroreningar lämnats till miljökontoret:   Ja    Nej 
 
Skriftlig anmälan enligt 28§ har lämnats till miljökontoret:    Ja    Nej* 
 
*Om anmälan inte har lämnats in till miljökontoret bör du omgående kontakta oss. 
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3. Beskrivning av grävarbeten 
 
Gatuadress: 
 
Fastighetsbeteckning:  
 
Grävarbeten påbörjades den    och avslutades den  
 
Den schaktade ytan uppgår till (meter * meter)  
 
Schaktdjupet uppgår till     meter under markytan. 
 
Gropen har länshållits:   Nej    Ja, ange utsläppspunkt för länsvatten 
 
Avvikelser från anmälan:  Nej    Ja, följande; 
 
 
 
 
Incidenter/olyckor :  Nej    Ja, följande; 
 
 
 
 
Följande dokument ska bifogas till denna slutredovisning: 
 

 Ritning som visar grävarbetenas lokalisering och utbredning bifogas, se bilaga nr  
 
 
 
4. Mängd behandlad/deponerade jord 
 
Mängd behandlad/deponerad jord:  
 
Behandlingsanläggning/deponi:  
 
Följande dokument ska bifogas till denna slutredovisning: 
 

 Kvitto från behandlingsanläggning bifogas, se bilaga nr  
 

 Analysprotokoll bifogas, se bilaga nr 
 
 
5. Mängd återanvänd jord inom arbetsområdet 
 
Jord har återanvänts inom arbetsområdet;   Nej    Ja, följande; 
 
Mängd återanvänd jord:  
 
Maximal föroreningsnivå (ange riktvärden el motsvarande):  
 

 Analysprotokoll för kontroll av återanvända massor bifogas, se bilaga nr 
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6. Mängd återanvänd jord utanför arbetsområdet

Jord har återanvänts utanför arbetsområdet;  Nej.  Ja, ange: 

Mängd jord som har återanvänts:  

 Handling som visar att användningen har godkänts av miljökontoret bifogas, se bilaga nr 

 Analysprotokoll för kontroll av massor bifogas, se bilaga nr 

Kommentarer: 

7. Provtagning/Slutkontroll
Följande provtagningar/slutkontroller har genomförts; 

 Luktintryck  Synintryck  Fältmätning, metod 

 Jordprov, antal  Ytvattenprov, antal  Grundvattenprov, antal 

Provtagare/kontrollant (namn, företag):  

Beskrivning av hur provtagning/slutkontroll har gått till: 

Beskriv resultatet av provtagningen/slutkontrollen: 

Saneringsmålet har uppfyllts  Ja  Nej, för att 

Följande dokument ska bifogas denna slutredovisning om provtagning/kontroll skett: 

Skiss över provpunkter/ytor bifogas, se bilaga nr 

Analysprotokoll från slutkontroll bifogas, se bilaga nr 



  

  
Blankett  
Slutredovisning av mindre  
gräv- och 
saneringsarbeten  
 

 

Upprättad: 2015-06-15 
Reviderad: 2016-09-09 
Reviderad 2018-11-13 

 Sida 4 av 4 

 

 
9. Bedömning av föroreningssituation efter gräv- och schaktarbeten 
Bedöm och motivera:  
 

 Hela föroreningen har tagits bort och ingen ytterligare sanering behövs. 
 

 Föroreningar är kvarlämnade inom området men vi avser inte åtgärda dem eftersom: 
 
 
 
 
 

 Föroreningar finns kvar i området men är inte vårt ansvar eftersom:  
 
 
 
 
 

 Föroreningar finns kvar i området och vi avser gå vidare att genom att: 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
 
 
 
Verksamhetsutövarens underskrift 
 
 
Namnförtydligande 
 

 
 
 
Datum 
 
 
Telefon 
 

  2022-01-04 
Ifylld blankett skickas till:  Miljökontoret  

Sundsvalls kommun  
851 85 Sundsvall  
 
E-post: miljonamnden@sundsvall.se 
 
 
 
 

Vi hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut 
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, begära att vi begränsar behandlingen, göra in-
vändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via 
www.sundsvall.se/personuppgifter. Där hittar du även kontaktuppgifter till vårt Dataskyddsombud. Har du klagomål på vår be-
handling av dina personuppgifter kontaktar du tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen) telefon 
08-657 61 00. Se även www.imy.se/kontakta-oss 
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