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Scenario 1
På ett grönområde i utkanten av staden vill Kommunen exploatera och bygga 
bostäder, kommunen äger även fastigheten. Det finns inget noterat i EBH 
stödet om att några historiska verksamheter har funnits där och inget i de 
arkivsökningar som kommunens konsult gjort. Det finns ingen misstanke om 
att föroreningar borde finnas där.
En dag så ringer en kvinna från kommunen och meddelar att de börjat gräva 
inne på området och ner till ca 1,5 meter under markytan. Hon meddelar att de 
stött på att marken därunder är mörk/svart och det luktar olja i gropen. 
Kvinnan i telefonen frågar hur de ska göra nu, de står med maskinerna igång 
och vill gärna blir klara innan veckan är slut, hon är väldigt stressad. 

Vad skulle du svara den på andra sidan telefonen i ett sådant samtal? 
Vad är viktigast att informera om?



Scenario 2
 Måste man alltid åtgärda en påträffad föroreningsskada vid till exempel en 

ledningsschakt?

 Vid vilka tillfällen skulle ni tycka det är ok att entreprenören täcker igen en 
grävd grop eller ledningsschakt utan att åtgärda påträffad 
föroreningsskada? 



Scenario 3
Sanering inför bostadsbyggande ska göras på fastigheten Hus:123. Prover har tagits 
på fastigheten i förväg för att klassa massorna inom området. När saneringen sedan 
drog igång var det lätt för entreprenören att veta till vilka nivåer det behövde grävas.
MEN när exploatören bara har slutprovtagningarna i schaktväggen mot norr kvar att 
provta visar det sig att föroreningarna i schaktvägg och botten har höga halter på nivå 
0-1,5meter. Det ser ut som att föroreningsskadan försvinner iväg utanför 
fastighetsgräns ( som anmälan gäller) och i riktning mot närliggande bostäders 
uteplatser. Hur gör man då? 
Om fastighetsägaren på området 
dit föroreningsskadan sträcker sig inte vill 
att entreprenören går in på deras mark 
och avgränsar föroreningarna, 
hur gör man då?



Scenario 4
En fastighetsägare vill riva enbart en byggnadskonstruktion, en enklare 
byggnad (av typen plåtväggar med stålbalkar) som varit använd som lokal för 
en metallverkstad/bilverkstad. Plattan som byggnaden står på består av betong. 
Byggnaden är lokaliserad på en fastighet som har en riskklass 1.
Byggnaden har inga installationer mer än elektronik, inga vätskefyllda 
behållare kvarlämnade och inga synbara fläckar på väggarna. Dock är det 
synliga oljefläckar på golvet på betongen inne i lokalen på flera platser. 

-Skulle ni anse att det behövs en anmälan om sanering för ovanstående scenario?

-Om en byggnad som är konstaterad förorenad ska yt-tvättas invändigt (i en lokal 
för metallytbehandling), ska en sådan åtgärd anmälas? 

-När anser ni att det ska krävas §28 anmälan för åtgärder? När är det ökad risk för 
spridning och exponering av föroreningar och som inte kan bedömas som ringa. 



Scenario 5

Vid saneringar brukar det bli en del hantering av schaktmassor inom området som ska saneras. 

• Hur tillsynar man på plats att det är rätt massor som återanvänds och att massor som är 
förorenade över åtgärdsmålen fraktas dit det är tänkt? 

• Vad tittar ni på vid platsbesök? 
• Brukar ni reglera hanteringen av massor i era beslut efter anmälan, på vilket sätt i så fall?
• Om entreprenören vill återanvända betong som funnits i en husgrund på fastigheten, hur 

ställer ni er till att återanvända detta? 
• Måste betong provtas om det ska användas i återfyllnad? Vad jämför man betong med för 

jämförvärden, och hur vet man att det är riskfritt att använda? Är det anmälningspliktigt att 
återanvända betong?

Sanering av Riddarhyttan sågverk Sanering Kolbäcks värmebehandling



Scenario 6
Det är en väldigt regnig sommar, när ni kommer ut på inspektion av en sanering står det 
mycket vatten i schaktgroparna. 

Hur ställer ni er till följande exempel som kan inträffa under en sanering:

1. Är det ok att låta vattnet återinfiltrera i schakten (låta det sjunka undan i marken)?

2. När anser ni att det vatten som samlas i en schaktgrop ska pumpas upp och behandlas?

3. Om vatten i ett schakt ska renas. Ska provtagning av upp pumpat vatten provtas innan 
reningssteget i en container eller efter rening och sedimentering, eller kanske båda innan 
det får släppas till recipient?? 

OBS! Om det är grundvatten som behöver avledas, vad ska man tänka på då, framför allt 
innan man ger ok att påbörja pumpning?



Hur fungerar det på eran 
Kommun / Länsstyrelse

 Hur ofta åker ni ut på platsbesök vid saneringar?
 Vad är det för problematik ni stött på vid 

platsbesök vid saneringar? 
 Kliver ni ner i schaktgroparna vid tillsynsbesök?
 Vad är den vanligaste åtgärdsmetoden vid era 

saneringsområden? 
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