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Tips på rapporter och länkar samt fördjupade utbildningar  
Nedan följer exempel på vägledande rapporter, länkar samt fördjupade 
utbildningar som kan vara bra att känna till när man arbetar med tillsyn av 
föroreningsskadade områden. Listan är inte heltäckande och uppgifterna förändras 
över tid. 

Rapporter  
• Riktvärden för förorenad mark; NV rapport 5976  

• Riskbedömning av förorenade områden; NV rapport 5977  

• Att välja efterbehandlingsåtgärd, NV rapport 5978  

• Efterbehandlingsansvar, NV rapport 6501  
• PM om att utreda ansvar för förorenade områden, Länsstyrelsernas 

juristsamverkansgrupp för ebh-frågor 2015  
• Metodik för inventering av förorenade områden, NV rapport 4918  
• Fälthandboken Undersökningar av förorenade områden, SGF rapport 

2:2013  
• Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, NV handbok 2010:1  
• Efterbehandling av förorenade områden – Kvalitetsmanual för användning 

och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering, senaste utgåvan  
• Förorenade byggnader, SGF rapport 1:2010  
• Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, Avfall Sverige 

rapport 2007:01  
• Klorerade lösningsmedel, identifiering och val av efterbehandlingsmetod, 

Hållbar sanering rapport 5663  
• Åtgärdskrav vid efterbehandling, NV rapport 4807  
• Vägledning för miljötekniska markundersökningar, NV rapporter 4310-

4311  
• Rätt datakvalitet, NV rapport 4667  
• Provtagningsstrategier för förorenad jord, Hållbar sanering rapport 5888 
• Metodik för statistisk utvärdering av miljötekniska undersökningar i jord, 

Hållbar sanering rapport 5932  
• Kriterier för effektiv riskkommunikation, NV rapport 5887  
• Operativ tillsyn Handbok för tillsynsmyndigheten, NV rapport 2001:4  
• Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar, SPI 

rapport 2010  
• Bakgrundshalter i mark, NV rapport 4640  
• Hur tänker en inspektör, NV rapport 6657  
• Marksanering - om hälso- och säkerhetsrisker vid arbete i förorenade 

områden, Arbetsmiljöverket handbok H359  
• Säkring av efterbehandlingsåtgärders effekter över tid, NV rapport 5757  



  2 (3)  
Datum  

2019-09-17  

 

• Miljökontroll av omgivningspåverkan vid efterbehandlingsåtgärder, NV 
rapport 5803  

• Högflourerade ämnen (PFAS) och bekämpningsmedel, NV rapport 6709 
• Vägledning om att riskbedöma och åtgärda PFAS‐föroreningar inom 

förorenade områden, NV rapport 6871 
• Vägledning för att underlätta initiering av tillsynsärenden vid misstänkt 

förorenade områden med avseende på PFAS (högfluorerade ämnen), 
Länsstyrelserna (EBH-portalen) 

• Förorenade sediment – behov och färdplan för en renare vattenmiljö, 
SGU-rapport 2018:21 

Länkar  
• EBH-portalen: www.ebhportalen.se 
• Åtgärdsportalen: www.atgardsportalen.se 
• Naturvårdsverkets Beräkningsprogram för riktvärden, version 2.0.1: 

http://www.naturvardsverket.se/Om-
Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/5900/978-91-620-5976-7/ 

• Naturvårdsverket (NV): www.naturvardsverket.se 
• Statens Geotekniska Institut (SGI): www.swedgeo.se 
• Kemikalieinspektionen (Kemi): www.kemi.se 
• Livsmedelsverket: www.livsmedelsverket.se 
• Sveriges Geologiska Undersökning (SGU): www.sgu.se 
• Svenska Petroleum och Biodrivmedelsinstitutet (SPBI): http://spbi.se/ 
• Analytica, Synlab, Eurofins: http://www.alsglobal.se/; http://synlab.se/, 

http://www.eurofins.se/ 
• Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska institutet: 

http://ki.se/imm/riskwebben 
• Länsstyrelserna: http://www.lansstyrelsen.se/Sv/Pages/default.aspx 
• Svenska Geotekniska Föreningen (SGF): http://www.sgf.net/ 
• Renare Mark: http://www.renaremark.se/ 
• Bolagsverket: http://www.bolagsverket.se/ 
• Fastighetsregistret: http://www.sverigesfastighetsregister.se/ 
• Miljösamverkan: www.miljosamverkan.se 

Fördjupade utbildningar som arrangeras av länsstyrelserna i 
Mälarlänen 
Länsstyrelserna i Dalarna, Gotland, Stockholm, Södermanland, Uppsala, 
Västmanland och Örebro ordnar regelbundet olika kurser inom efterbehandling av 
förorenade områden. Aktuellt för 2019 är Mälarlänsutbildningen som hålls i 
Stockholm den 5 - 6 november. 

Övriga utbildningar  
• Laktester, SGI  
• Riskvärdering och verktyget SAMLA, SGI  
• Miljötekniska markundersökningar, SGF  
• Riskbedömning av förorenade områden, SGF 

http://www.ebhportalen.se/
http://www.atgardsportalen.se/
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/5900/978-91-620-5976-7/
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/5900/978-91-620-5976-7/
http://www.naturvardsverket.se/
http://www.swedgeo.se/
http://www.kemi.se/
http://www.livsmedelsverket.se/
http://www.sgu.se/
http://spbi.se/
http://www.alsglobal.se/
http://synlab.se/
http://www.eurofins.se/
http://ki.se/imm/riskwebben
http://www.lansstyrelsen.se/Sv/Pages/default.aspx
http://www.sgf.net/
http://www.renaremark.se/
http://www.bolagsverket.se/
http://www.sverigesfastighetsregister.se/
http://www.miljosamverkan.se/
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• Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder  
• SGIs utbud av fördjupningskurser inom efterbehandling, 

http://www.swedgeo.se/sv/kunskapscentrum/kurser-och-
seminarier/kursutbud/utbildningspaket-for-
miljohandlaggare/fordjupningskurser/ 

• Med flera 

http://www.swedgeo.se/sv/kunskapscentrum/kurser-och-seminarier/kursutbud/utbildningspaket-for-miljohandlaggare/fordjupningskurser/
http://www.swedgeo.se/sv/kunskapscentrum/kurser-och-seminarier/kursutbud/utbildningspaket-for-miljohandlaggare/fordjupningskurser/
http://www.swedgeo.se/sv/kunskapscentrum/kurser-och-seminarier/kursutbud/utbildningspaket-for-miljohandlaggare/fordjupningskurser/
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