
Tillsyn under 

pågående åtgärder

Anna Karlsson, miljöinspektör, 

Samhällsbyggnad Uddevalla

TVL Tillsyn under åtgärdsfas, 190918, Västerås, Anna Karlsson



Förorenade områden

• FO-gruppen:

Fyra handläggare 

arbetar med tillsyn 

på förorenade 

områden.

Mark, grundvatten, sediment, 

ytvatten, byggnader som

är så förorenat av en 

punktkälla att:

• Halterna överstiger 

lokal/regional bakgrundshalt

• Kan medföra skada eller 

olägenhet för människors 

hälsa och miljön



Välkomna
• Syfte: 

Hur genomföra tillsyn under åtgärdsfasen?

Förberedelse inför besöket?

Planerad tillsyn vs händelsestyrd tillsyn

På plats?
Miljökontroll?

Efterarbete?

• Gallup:
-vilka arbetar med 

förorenade områden?

-vilka har gjort tillsyn 

på en sanering?

Fråga gärna!



Generell ärendegång 

Uppföljande kontroll

Åtgärd

Riskvärdering

Åtgärdsutredning

Riskbedömning

Undersökning och utredning

Förorening



Olika tillsynssituationer

• Planerad tillsyn under pågående sanering

• Underrättelser under pågående sanering

• Underrättelser vid gräv- och schaktarbeten



Hur komma ut på platsbesök?



Förberedelser innan inspektion
Bra att ha med:

• Ritningar över t.ex. 

vatten/avloppsledningar/dagvattenbrunnar/vattentäkter

• Situationsplan med åtgärdsområde och 

utredningsresultat. Närliggande skyddsobjekt?

• Anmälan och beslut avseende anmälan.

• Telefonnummer till aktörer som är berörda av åtgärden.

• Mobiltelefon (med kamera), stövlar/skyddsskor, 

varselväst, handskar, ID06, hjälm



Tillsynsbesök enligt checklistan

• Omgivningen

• Åtgärdsområdet

• Pappersexercis

• Masshantering

• Schakten

• Vattenrening

• Övrigt

http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/%A728dokument/PM-Tillsynsbesok.pdf



Ett saneringsärende, VA-schakten 

• Bollning av provtagningsplan 

• Diskussion om mätbara åtgärdsmål

• Omfattande provtagning har skett inför ny DP

• Behov av kompletterande provtagning?

• Området förorenat av PAH, PCB och tungmetaller m.m.



Översvämningsproblematik



Centrala Uddevalla



Klimatanpassning m.m.

http://www.miljosamverkansverige.se/Sv/projekt-och-rapporter-/miljofarlig-verksamhet/Pages/klimatanpassning-i-tillsyn.aspx

http://www.miljosamverkansverige.se/Sv/projekt-och-rapporter-/miljofarlig-verksamhet/Pages/klimatanpassning-i-tillsyn.aspx


Ett saneringsärende, VA-schakten, forts

• Löpande avstämningar med konsult

-länsvattenrening och miljökontroll

-kompletterande schaktbottenprovtagning

-återfyllnad av massor

• Hanteras mycket via e-post med löpande beslut



Checklista och 

planerad tillsyn IRL



Tillsynsbesöket

På plats

• VU, grävare, platschef, 

miljökonsult

• Kontroll länsvattenrening

• Diskussion återfyllning

av massor

• Lagring av massor

Efterarbete

• Bekräftande e-post med 

minnesanteckningar

• Kompletterande 

bedömning av matjord 

inför återfyllning



Vad kunde jag gjort bättre vid 

tillsynen?
• Mycket! ☺

• Ställt mer frågor om massorna

-upplagda massor

-hur borttransporten skedde

-hur kontroll skedde av var de olika massorna gick

• Ställt frågor till grävaren om ex rutiner vid upptäckt 

förorening

• Och säkert mycket mer…men det var en seriös VU, 

seriös entreprenör och en mycket kunnig och seriös 

miljökonsult



Underrättelser

• När?

-direkt!

• Hur?

• Vad?

• Blankett

• Schakta 

lagligt

”Den som äger eller brukar en 

fastighet ska oavsett om området 

tidigare ansetts förorenat genast 

underrätta TM om det upptäcks 

en förorening på fastigheten och 

föroreningen kan medföra skada 

eller olägenhet för människors 

hälsa eller miljön”.



Underrättelse pågående sanering, forts 

VA-schakten

• Underrättelse via telefon

• Hittad  oljeförorening, luktar!

• Platsbesök samma em

• Schakten stoppas, risk för 

spridning

• Vem gör vad? VU för 

ledningarna? Exploatör 

badhuset? Annan VU?



Forts VA-schakten
• Nedlagd bensinstation 

1972, Gulf

• Undersökt genom 

SPIMFAB 2010

• Sanerad genom 

SPIMFAB 2011

• Lämnad restförorening

• Ärendet låg på annan 

fastighet

• Hur gå vidare?

(akut samt långsiktigt)

• Hur göra det? 

• För- och nackdelar?



Vem är VU? Vad innebär det?

• Ledningsschakten

-krav på VU?

• Exploatering badhuset

-krav på VU?

• Gulf

-krav? (Lade ner 1972)

• Annan? 

• SPIMFAB



Juridiska förutsättningar
- vem är ansvarig för föroreningarna?



SPIMFAB

• Frivillig branschorganisation

• Tar hand om nedlagda bensinstationer 

• >1 juli 1969 t o m 1994

• Avvecklades för ett par år sedan…

• Men de finns fortfarande…

• Fördelar?



Resultat VA-schakten
• VA-schakten klar, slutrapport kommer

• SPIMFAB har sanerat ute i gatan samt  inom de 

områden som VA-schakten skulle gå igenom ner till 

de mätbara åtgärdsmålen (NV RV-KM)

• SPIMFAB kommer att ta resterande lämnade 

föroreningar till hösten

• Badhusentreprenaden är på gång, sanerar inför 
exploatering, § 28 FMH kommer våren 2020



Fallgropar

• Fatta inga beslut på plats om 

du ej är säker

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

• Vi åker ofta ut för lite!

• Ta med en kollega

• Våga ställ motfrågor!
-vad är tekniskt möjligt?
-vad kostar skyddsåtgärden?

-är det möjligt att vänta med 

beslut?



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/


Naturvårdsverkets vägledningsmaterial
Rapport 5976, 5977, 5978



NVs utgångspunkter för EBH

➢ Bedömning av både kort- och långtidsperspektiv 

➢ Grund- och ytvatten är i princip alltid skyddsvärda 

➢ Ej höja bakgrundshalt eller ej utsläppsmängder som 
långsiktigt riskerar försämra yt- & grundvatten 

➢ Skydda sediment- & vattenmiljöer + värdefulla arter

➢ Skydda markmiljön för planerad användning 

➢ Lika skyddsnivå ska eftersträvas 

➢ Ej inteckna hela tolerabla exponeringen

Hittas i början av vägledningsrapporterna!



Anmälan om efterbehandling, ”§ 28”

• 6 veckor innan åtgärd påbörjas

• Komplett anmälan (blankett samt checklista finns)

-historik
-övergripande åtgärdsmål

-mätbara åtgärdsmål

-hantering av eventuellt länsvatten

-återfyllnad av massor

-skyddsåtgärder

-uppföljande kontroll

-slutrapportering (checklista finns)

• Beslut från Samhällsbyggnads-

nämnden

• Slutrapport

• Eventuellt kontrollprogram

• Anteckning i fastighetsregistret



Frågor?

Anna Karlsson

Miljöinspektör

Tel: 0522-69 73 77

E-post: anna.m.karlsson@
uddevalla.se


