Information om förorenade områden

Historisk beskrivning
- innehåll och omfattning

Sundsvall har en lång industrihistoria och det finns många
områden som kan vara förorenade. Det är viktigt att ta reda på
områdets historia innan markarbeten eller exploatering
påbörjas.
Syftet med en historisk beskrivning är att
få kunskap om vilka föroreningar som
kan finnas i området. Historiken är det
viktigaste underlaget för att bedöma
behovet av fortsatta undersökningar och
den bör tas fram av en sakkunnig.

Flygfoto, Karlsviks sågverk 1948

I den historiska beskrivningen ska uppgifter
om verksamheter och processer som kan ha
gett upphov till föroreningar i mark, vatten
eller
byggnader
sammanställas
och
utvärderas. Syftet är att ta reda på om, och i
så fall var, det kan finnas föroreningar som
behöver undersökas vidare.
Inventera området
Att ta fram en historisk beskrivning kan
liknas vid ett detektivarbete. Gamla foton,
flygbilder, arkivmaterial och intervjuer med
Miljökontoret
Sundvalls kommun

människor som bott och arbetat i området är
viktiga informationskällor. Länsstyrelsen
samt
kommunens
miljökontor
och
stadsbyggnadskontor har också information
som du kan ta del av.
I inventeringsarbetet ska du
uppgifter om sådant som kan
föroreningar i mark, vatten eller
Nedan följer några exempel
uppgifter att leta efter:

leta efter
ha orsakat
byggnader.
på viktiga



Verksamheter genom tiderna



Processer inom verksamheterna



Kemikalier som har använts



Restprodukter



Uppvärmningssystem



Cisterner och tankställen



Verkstäder, smörjgropar och
tvätthallar



Kända spill och olyckor



Hanterings- och lagringsplatser
för kemikalier och farligt avfall



Fyllnadsmassor, upplagsytor och
tippar/deponier



Oljeavskiljare, ledningar,
avloppsrör och diken

Var uppmärksam om du hittar uppgifter om
fyllnadsmassor, tippar och upplagsplatser.
Dessa kan innehålla en rad olika
föroreningar beroende på var de kommer
ifrån.

miljonamnden@sundsvall.se
www.sundsvall.se/miljokontoret

Var god vänd!
Tel exp 060-19 11 90
Fax.060-61 44 37

Bedömning och slutsatser
När inventeringen är klar ska alla uppgifter
sammanställas. Områdets historia (med
tyngdpunkt på föroreningsproblematiken)
beskrivs med hjälp av texter, bilder och
kartor. Det ska framgå vilka föroreningar
som kan finnas i området, i vilken
omfattning och var. Det är även viktigt att
beskriva kunskapsluckor och osäkerheter i
det insamlade materialet.
När materialet har sammanställts är det dags
att ”knyta ihop säcken”, dvs göra en
bedömning om marken behöver undersökas
för att eventuella risker för människors hälsa
eller miljön ska kunna bedömas på ett bra
sätt. Om ni anser att inga markundersökningar behöver göras, ska motiven
till detta tydligt redovisas.
Provtagningsprogram
Om det visar sig att marken behöver
undersökas är den historiska beskrivningen
ett viktigt underlag för att ta fram ett
provtagningsprogram för miljötekniska
markundersökningar.

Miljökontoret
Miljökontorets har tillsyn över förorenade
områden, det innebär till exempel att vi
handlägger saneringsanmälningar och att vi
kan förelägga om undersökningar och
saneringar. Miljökontoret ger även råd och
information.
Tag gärna kontakt med miljökontoret innan
du påbörjar arbetet med den historiska
beskrivningen. På så sätt kan vi lämna
löpande råd och synpunkter i ett tidigt skede
vilket ofta underlättar det kommande arbetet
med undersökningar och saneringar.
Den historiska beskrivningen, innefattande
din bedömning av om marken behöver
undersökas eller inte, skickar du till
miljökontoret (se nedan) som granskar den
och återkommer med ett svar.
Läs mer!
Mer information förorenade områden
och provtagningsprogram hittar du på
vår hemsida
www.sundsvall.se/fororenadmark

Kontakta miljökontoret!
Du är alltid välkommen att kontakta miljökontoret om du har frågor om
markföroreningar och om du vill ta del av de handlingar som finns i vårt diarium.

Sundsvalls kommun
Miljökontoret
851 85 Sundsvall
Tfn. 060-191190
E-post: miljonamnden@sundsvall.se
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Skicka den historiska beskrivningen och provtagningsprogrammet till
miljökontoret för synpunkter och kommentarer i god tid innan undersökningarna
påbörjas.

