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Grävarbeten i förorenad jord – upplysning, anmälan och 
slutredovisning 

När du gräver och upptäcker en markförorening ska arbetet omedelbart stoppas 

och samhällsförvaltningen kontaktas. Den här blanketten använder du för att 

lämna en skriftlig  redogörelse till samhällsförvaltningen. 

När du gräver och upptäcker en markförorening gäller miljöbalkens 10 kapitel. Du är skyldig att 
kontakta samhällsförvaltningen och skick in uppgifter. Uppgifterna kan lämnas via denna 
blankett och sammanfattas i tre punkter: 

1. Upplysningsskyldighet - du är skyldig att omgående upplysa samhällsförvaltningen när du
hittar en förorening. Stoppa arbetet och ring miljökontoret för att diskutera fortsatta
åtgärder, denna blankett använder du för att sedan lämna skriftliga uppgifter om
föroreningen. Observera att miljökontoret kan begära att marken ska undersökas och
eventuellt saneras innan grävarbetena får fortsätta.

2. Anmälningsplikt - att gräva i förorenad mark innebär ökad risk för spridning av förorening-
ar. Grävarbetet klassas därför som en miljöfarlig verksamhet som ska anmälas till miljökonto-
ret. När en förorening påträffas under pågående entreprenad accepterar miljökontoret ofta en
muntlig anmälan under förutsättning att den sedan kompletteras med en skriftlig anmälan.

3. Slutredovisning - när arbetet är klart behöver miljökontoret få in uppgifter om till exempel
hur mycket förorenad jord som har grävts bort och var den har skickats.

Fyll i blanketten och skicka den till samhällsförvaltningen så snart arbetet är avslutat. 
Samhällsförvaltningen kommer att granska uppgifterna och lämna ett skriftligt svar. Om du har 
frågor är du välkommen att kontakta miljökontoret, telefon 0611-34 80 00. 
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1. Uppgifter om pågående grävarbeten/entreprenad

Föroreningen upptäcktes (datum): 

Samhällförvaltningen kontaktades (datum): 

Entreprenadens syfte:  

Byggherre/verksamhetsutövare:  

Entreprenör:  

Adress och fastighetsbeteckning där föroreningen finns: 

2. Beskrivning av föroreningen

Föroreningen består av:  

Trolig orsak till föroreningen:  

Beskriv var föroreningen hittades, var den kommer ifrån, utbredning och djup.  
(Använd gärna ett extra papper)
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3. Områdesbeskrivning

Markanvändning där föroreningen hittades: 

 Villa/bostäder/dagis   Industriområde  Väg 

 Handel/kontor  Park/rekreation  Naturmark 

 Annat:  

Markens lutning:  

Jordarter:  

Grundvattennivå (meter under markytan):  

Skyddsvärda objekt i området: 

 Dricksvattenledningar   Dricksvattenbrunn  Bäck/vattendrag 

 Annat  

Bilagor:   En skiss över området, skyddsobjekt, och föroreningen ska alltid skickas 
med tillsammans med denna blankett. Skicka gärna med eventuella fotografier. 

4. Beskrivning av grävarbeten i förorenad jord

Grävning i förorenad jord påbörjades (datum):  och avslutades  

Det schaktade ytan är cirka (längd x bredd):  

Schakt har skett ner till cirka:  meter under markytan  

Övrigt/kommentar:  
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5. Behandlade/deponerade massor

Förorenad jord ska skickas till en godkänd behandlingsanläggning eller deponi, ange: 

Mängd behandlad/deponerad jord:  

Föroreningshalt:  

Behandlingsanläggning/deponi:  

Bilagor: Kvitto från behandlingsanläggning   Bifogas   Skickas in i efterhand 

Analysprotokoll   Bifogas  Skickas in i efterhand 

6. Återanvändning av massor inom arbetsområdet

Jord som innehåller låga föroreningshalter kan ibland och efter överenskommelse med miljökon-
toret användas för återfyllnad. Ange: 

Mängd återanvänd jord:  

Föroreningshalt:  

Bilagor:  Analysprotokoll   Bifogas   Skickas in i efterhand 

7. Återanvändning av massor utanför arbetsområdet

Möjligheten att på annan plats återanvända överskottsmassor från ett förorenat område är begrän-
sad och måste i förväg anmälas till samhällsförvaltningen. Den som vill ta emot massorna ska 
kunna visa för dig att miljökontoret har godkänt återanvändningen.  

 Ja, överskottsmassor har lämnat området. Handlingar som visar att användningen 
har  godkänts av samhällsförvaltningen bifogas. 

 Nej, inga överskottsmassor har lämnat området.  
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8. Provtagning och kontroll

Provtagning behövs för att säkerställa att föroreningen har avlägsnats eller för att visa var förore-
ningar har lämnats kvar. Provtagningen ska utföras av sakkunnig personal. Ange hur föroreningen 
har kontrollerats och provtagits/analyserats. 

 Luktintryck   Synintryck  Fältmätning, metod  

 Jordprov, antal  Ytvattenprov, antal  Grundvattenprov, antal  

Provtagare/kontrollant (namn, företag):  

Beskrivning hur provtagning/kontroll har gått till: 

Bilagor: Skiss över provpunkter  Bifogas    Skickas in i efterhand 

Analysprotokoll   Bifogas   Skickas in i efterhand 

9. Bedömning av föroreningssituation efter gräv- och schaktarbeten

Bedöm och motivera:  

 Hela föroreningen har tagits bort och ingen ytterligare sanering behövs. 

 Föroreningar finns kvar i området men är inte vårt ansvar eftersom:  

 Föroreningar finns kvar i området och vi avser gå vidare att genom att: 

Upprättad: November 2014 



Blankett för grävarbeten i förorenad jord 

Sida 6 av 6 Grävarbeten i förorenad jord 
-upplysning enl 10 kap MB

-anmälan enl 28 § FMH
-slutredovisning

10. Uppgifter om byggherre/verksamhetsutövare (ansvarig för grävarbeten)

Namn:  Org. nr:  

Postadress:  

Kontaktperson (namn, tfn, e-post)  

Avgift för tillsyn 
Du får betala en timavgift för tillsyn och handläggning av ditt ärende med stöd av 
miljöbalken. 

Vänligen fyll i faktureringsuppgifter. 

Fakturamottagare:  

Fakturaadress:  

Märkning av faktura:  Org. nr:  

Kontaktperson:  

Uppgiftslämnarens underskrift 

Namnförtydligande 

Datum 

Telefon 

E-post samhallsforvaltningen@harnosand.se

En kopia av ärendet kommer att skickas till länsstyrelsen för kännedom och registrering i 
MIFO-databasen. 
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När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att Härnösands kommun behandlar 
personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns på: 
www.harnosand.se/gdpr

Tel vx Bankgiro 
0611-34 80 00 5576-5218 

Fax 

Postadress 
SE-871 80 Härnösand 

Besöksadress 
Brunnshusgatan 4 0611-34 81 65 

Organisationsnr 
212000-2403 

Hemsida 
www.harnosand.se 

E-post
samhallsforvaltningen@harnosand.se

Anmälan skickas till Härnösands kommun, Samhällsförvaltningen, 871 80 Härnösand.

https://www.harnosand.se/gdpr
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