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I det här informationsbladet får du reda på vilka skyldigheter du 
har gentemot myndigheterna när du upptäcker eller ska åtgärda 
en förorening. 
 

Ofta uppmärksammas mer eller mindre 
kända föroreningar i mark, vatten och 
byggnader i samband med grävarbeten, 
rivning av gamla industribyggnader eller 
när man inom redan etablerade 
industriområden vill bygga om eller nytt. 
 
Upplysningsskyldighet 
Om du upptäcker en markförorening inom 
området du äger eller på annat sätt använder, 
är du enligt 10 kapitlet i miljöbalken skyldig 
att omgående upplysa miljökontoret om din 
upptäckt.  
 

Din skyldighet gäller också om marken blir 
förorenad till följd av en olycka eller om 
ytterligare föroreningar påträffas när du 
gräver eller undersöker marken.  
 

Genom att ringa miljökontoret och infor-
mera om föroreningen har du fullgjort din 
upplysningsskyldighet. Du kommer också 
att få fylla i och skicka in en blankett så att 
miljökontoret får in de uppgifter som behövs 
för att handlägga ärendet. 
 

 
Om du upptäcker en förorening ska du 

kontakta miljökontoret. 

Anmälningsplikt för åtgärder i 
förorenade områden 
Att gräva eller arbeta i mark som är för-
orenad innebär en ökad risk för exponering 
och spridning av för föroreningar. Arbetet 
klassas därför som en miljöfarlig verk-
samhet som du i förväg måste anmäla till 
miljökontoret. Om du ska gräva i ett område 
som du vet eller misstänker är förorenat, bör 
du därför i god tid ta kontakt med 
miljökontoret för att ta reda på om du måste 
skicka in en så kallad 28§-anmälan

1.  

 

Kravet på anmälan enligt 28 § gäller också 
vid sanering av förorenad mark, det vill säga 
grävarbeten och andra åtgärder som utförs i 
syfte att ta bort föroreningen eller minska 
riskerna till följd av föroreningen. 
 
Kontakta miljökontoret i god tid så får du 
mer information om vilka uppgifter som ska 
finnas med i en anmälan. 
 
 

 

                                                 
1
anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en 

föroreningsskada enligt 28 § Förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

§ 
Att inte upplysa miljökontoret om en 
upptäckt förorening eller att börja 
gräva i ett förorenat område utan att ha 
anmält det till miljökontoret kan leda 
till böter eller fängelse. 
 

Miljöbalken 29 kap. 4 § 

Information om förorenade områden 

Upplysning och saneringsanmälan 
 – dina skyldigheter enligt miljöbalken 

Var god vänd! 
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När ska en anmälan lämnas in? 
Anmälan ska lämnas in till miljökontoret 
minst sex veckor innan gräv- eller 
saneringsarbetet påbörjas. Om du inte 
anmält åtgärden i förväg och under arbetets 
gång påträffar en hittills okänd förorening, 
ska arbetet omedelbart stoppas och 
miljökontoret kontaktas (enligt upplysnings-
skyldigheten) för vidare information. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Innan du börjar att gräva i förorenad mark 

måste du skicka in en saneringsanmälan till 

miljökontoret. 

 

Kom ihåg! 

När du upptäcker en förorening är du 
skyldig att omgående informera 
miljökontoret om föroreningen. Du 
måste också skicka en sanerings-
anmälan i god tid innan saneringen 
påbörjas. 
 

 
Läs mer! 
Mer information om förorenade 
områden hittar du på vår hemsida 
www.sundsvall.se/livsmiljoochnatur/ar
markenfororenad 
 

Kontakta miljökontoret! 
 

Du är alltid välkommen att kontakta miljökontoret om du har frågor om 
upplysningsskyldigheten eller anmälningsplikten, eller har några andra frågor om 

markföroreningar. 
 

Sundsvalls kommun 
Miljökontoret 

851 85 Sundsvall 
 

Tfn. 060-191177 
E-post: miljonamnden@sundsvall.se 
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