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Förorenad mark, checklista när förorening påträffats eller uppmärksammats av annan part. 
 

Vad är ett förorenat område? 

 

Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. På ett sådant område 

överskrider halterna av en förorening den lokala bakgrundshalten. Verksamhetsutövaren i detta fall, BMF är skyldig enligt lag att omedelbart anmäla till 

miljökontoret om misstanke finns. 

 

Händelse, något sker 

 

Lagen säger 

 

Miljö och bygglovsnämnden 

Vill veta snarast 

Inom egna verksamheten Bocka av att det gjorts 

BMF eller en entrepre-

nör påträffar en förore-

ning i mark eller vatten. 

Skyldighet att an-

mäla skyndsamt till 

tillsynsmyndigheten 

Miljöbalken 

 10 kap. §13. 

 

Ring 08-580 285 00 servicecen-

ter och anmäl 

Skicka även en anmälan via 

epost till  

Miljo.och.bygglovsnamnden 

@jarfalla.se  

Meddela vad du vet om förore-

ningen, platsen, adressen tänkbar 

förorening, och annat som kan 

ha betydelse. 

Skicka också en kopia till tek-

niska nämnden 

tekniskanamnden@jarfalla.se 

 

Varje medarbetare kon-

taktar miljö och hälso-

skyddsenheten via tele-

fon och e-post. 

Anmäl om via telefon när 

det är akuta ärenden an-

nars via epost och hänvi-

sad blankett. 

 

Datum och  

……../……..  

Namn på vem som 

………………………………… 

Anmält   

Ringt     

Epost     

Anmält till miljösamordnare 

Kontaktat ramavtalskonsult för prov-

tagning 

Telnr 

 

Kontaktat Högbytorp för att de ska ta 

emot massorna  

TELEFON08-7954795 
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Dessa villkor gäller: 

Anmäl till miljösamordnare eller direkt till ramavtalskonsult som ansvarar för att provtagning sker av certifierad provtagare på det förorenade området. 

Kontakta laboratorium eller så gör konsulten det. 

 

Labbet ska analysera om det är tex en förorening från Lövstaaska eller andra metaller/ oljerester etc.. 

Nuvarande ramavtals konsult är, Bjerking telnr 

 

Dokumentera så mycket som möjligt, gärna fotodokumentation. 

 

Provsvar och rapport med bedömning och rekommenderad åtgärd från konsulten ligger till grund för vårt förslag på åtgärd till miljö och hälsoskyddsen-

heten. 

 

Enligt Miljöbalken allmänna hänsynreglerna så är det förorenaren som betalar, PPP Polluter pays principle. Försiktighetsprincipen är också avgörande. 

 

Verksamhetsutövaren eller fastighetsägare är ansvariga för att åtgärder vidtas. Finns ingen annan ansvarig så övergår ansvaret till nuvarande fastighetsä-

gare. 

I samråd med konsult och Miljö -och bygglovsnämnden, tas fram ett förslag på åtgärd, som ska godkännas av MBN innan arbetet startar. 

 

Tillsynsmyndigheten ska sedan förelägga- besluta åt verksamhetsutövaren att vidta de åtgärder för avhjälpande som behövs.  

 

Miljö- och bygglovsnämnden avgör vad vi ska göra först, beroende på händelse. MBN beslutar om alla steg i denna process. 

Ytterligare information finns på dessa två länkar:  

 

http://marksaneringsinfo.net/ 

 

 http://lagrummet.se/ 
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