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Välkomna
• Syfte: 

Vad händer innan åtgärd?

Mätbara åtgärdsmål? Länsvatten?

Hur kan en sanering gå till?

Hur hantera avvikelser?
Tillsyn

Miljökontroll

Hur hantera nya ”beslut”?

Erfarenheter samt tips

• Gallup:

-vilka har varit med om 

en bensinstationssanering?

-vilka har krävt MIFO fas 2
på pågående bensinstationer?

Fråga gärna!



Vad händer innan åtgärd?
• Anmälan om efterbehandling enligt 28 § FMH 

inkommer

-mätbara åtgärdsmål

-hur sker provtagning?

-länsvatten

-masshantering

-skyddsåtgärder 

-miljökontroll (FVE)

-uppföljande kontroll 

och slutrapportering

• Information om miljökontroll vid schaktning

-om ej tidigare misstänkt förorenat

Vägledning om anmälningsplikten:

http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/%A728dokument/PM-och-FAQ-Anmalan-%A728.pdf

http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/%A728dokument/PM-och-FAQ-Anmalan-%A728.pdf


Mätbara åtgärdsmål, 
oljeförorening

• NV RV-KM, MKM

• SPBI RV-KM, MKM m fl

• Platsspecifika riktvärden

• Länsvatten

-inom vattenskyddsområde?

-rening?

-jämförvärden?

-var släppa? Hur hantera?

https://spbi.se/wp-content/uploads/2018/05/SPBI-rek_ebh-fororenade-

bensinst-dieselanl_uppdaterad20120129.pdf

https://spbi.se/wp-content/uploads/2018/05/SPBI-rek_ebh-fororenade-bensinst-dieselanl_uppdaterad20120129.pdf


Generella riktvärden

• Känslig markanvändning (KM)

-Bostäder, skolor och lekplatser

• Mindre känslig markanvändning (MKM)

-Kontor, industrier och vägar

Skyddsobjekt KM MKM

Människor som vistas på 

området

Heltidsvistelse, 365 dgr/år Deltidsvistelse, 200 dgr/år 

vxn, 60 dgr/år barn

Markmiljön på området Skydd av markens 

ekologiska funktion (75 %)

Begränsat skydd av 

markens ekologiska 

funktion (50 %)

Grundvatten Grundvattnet intill området 

skyddas

Grundvattnet 200 m 

nedströms skyddas

Ytvatten Beaktas Beaktas



Platsspecifika riktvärden (PSRV)

• När NV:s generella riktvärden ej är tillämpliga. Ex:

-området är stort.

-skyddsvärdet för miljön i området.

-det inte finns några riktvärden.

-andra förutsättningar.

• PSRV tar hänsyn till de förhållanden som gäller vid 

det aktuella området.

• Det slutliga värdet väljs som avser skydd för hälsa, 

markmiljön, grundvatten eller ytvatten.



Bensinstationer, SPBI branschrekommendationer dec 2010



Ett saneringsärende IRL

• Bostadsbolaget AB (bolaget) ska bygga för 

bostäder

• Fd Shell bensinstation (1950-1987)

• Undersökt 2002, sanerad 2003

SPIMFAB (MKM)

• Ny DP är på gång, bostäder

• Bolaget anmäler § 28, riva platta m.m.



Handläggning

• Bolaget underrättar SBF om hittad förorening

• Platsbesök, vad kräva? Av vem?

• Återvinna betong 



Forts handläggning
• E-post med överenskommelser

• Fortsatt schakt, ta bort betongplatta samt avgränsa

• Krav på redovisning av utförd kontroll samt hur de 

avser att gå vidare (DP, samt om de vill lägga igen 

schakten m.m).

• Ansvar? Vem gör vad? Hur tänka?

• Föroreningen går ut i gatan… vem sanera? Hur 

långt?

• Tipsade bolaget om SPIMFAB, SPIMFAB tog ärendet



Forts handläggning

• Möten med alla 

inblandade, vem gör vad? 

• Ny anmälan § 28 FMH

• Nytt beslut

• Mycket större omfattning 

på förorening

• Dricksvattenledning i 

gatan

• Förorening ut i väg



Underrättelser, klagomål olägenhet

• Underrättelse bensin fri fas ut mot gatan

-kontakt med VA-leverantören

-byta dricksvattenledning

-stänga av vägen

• Klagomål vibrationer

-stoppa schakten

-möte på plats

-krav på VU



Forts sanering
• Ny dricksvattenledning

-diffusionstät

• Föroreningen avgränsad in 

mot husen

• Riskbedömning på väg in 

samt slutrapport

• Klagomålet avslutat

• DP-arbetet har påbörjats

• För- och nackdelar med 

lösningen?



Lite att tänka på angående ansvar 



Forts ansvarsbedömning light

http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/Juristsamverkan/0-50-100-regeln.xlsx

http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/Juristsamverkan/0-50-100-regeln.xlsx


Vanliga frågor vid tillsyn på sanering 
-ofta krävs snabba svar!

• Lämna förorening över åtgärdsmålet?

• Ok att fylla igen schakten?

• Rening länsvatten?

• Släppa ut länsvattnet till dagvattenbrunn/recipient?

• Återfylla med förorenade interna massor, externa 

massor

• Föroreningen går utanför området, lämna?



Erfarenheter samt tips!

• Fatta inga beslut på plats 

om du ej är säker.

• Du ställer frågorna, VU ska 
ha svaren (2 kap 2 § MB).

• Stå på dig! Bolla med en 

kollega.

• Åk ut på plats och 

diskutera, ha möten m.m.

• Glöm inte 

riskkommunikation!

• Det mesta går!

• Det finns oftast tid att 

tänka! Tänk till innan, var 

förberedd.

• Sätt kostnaden i relation till 

projektets storlek, riskerna 

med föroreningen m.m.



Skydd markmiljö

• ”Markmiljön bör skyddas så att ekosystemets 

funktioner kan upprätthållas i den omfattning som 

behövs för den planerade markanvändningen”.

• KM: 75 % av arterna skyddas

• MKM: 50 % av arterna skyddas

• Markmiljön har ett eget skyddsvärde, 

SGI publikation 27 ”Markmiljöns 

skyddsvärde”.

• NV anser att markmiljön har ett skyddsvärde samt 

anger att lägre skydd än 50 % inte ger 

förutsättningar för ett fungerande ekosystem.



Tillsynsmyndighetens utgångspunkter 

• Lagstiftning: miljöbalken, förarbeten, praxis.

• Mål: miljökvalitetsmålen, 
regionala och lokala mål,
FNs globala mål

• Naturvårdsverkets 
vägledningar 
5976, 5977, 5978 

• Naturvårdsverkets utgångspunkter 

• Övriga vägledningar (NV, Miljösamverkan, Hållbar sanering, 
SGI, SGF, www.ebhportalen.se, www.atgardsportalen.se, 
Tillsynsportalen m. fl.). 

http://www.ebhportalen.se/
http://www.atgardsportalen.se/


Frågor?

Anna Karlsson

Miljöinspektör

Tel: 0522-69 73 77

E-post: anna.m.karlsson@

uddevalla.se


