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Slutredovisningen kan liknas vid ett kvitto som visar att 
saneringen har genomförts på ett bra sätt och att det inte finns 
kvar några betydande risker för människors hälsa eller miljön. 
 

Efter allt arbete med att undersöka och 
sanera marken är det lätt att glömma 
vikten av att ha ett bra och beständigt 
kvitto på saneringen. Slutredovisningen 
är ditt kvitto! 
 
Uppgifterna i slutredovisningen kan delas in 
i tre delar. Den första delen beskriver hur 
saneringsarbetet har gått till och hur mycket 
föroreningar som har sanerats. Den andra 
delen redovisar resultatet av sanerings-
kontrollen till exempel analysresultat, 
provtagningspunkter och eventuella föro-
reningar som lämnats kvar. Den tredje delen 
är bedömningar och slutsatser. Till exempel 
kvarvarande risker, begränsningar i 
markanvändning och om åtgärdsmålen har 
uppfyllts. 
 
 

 
Slutredovisningen ska visa hur saneringsarbetet har 

gått till och vart jordmassor körts.  
 

 
Var god vänd! 

Saneringsarbete 

• Sammanfattning av 
saneringsarbetet 

• Incidenter och avvikelser från 
anmälan 

• Mängden jord, vatten, sediment 
etc som har omhändertagits och 
var det har skickats. 

• Löpande saneringskontroll 

Resultat 

• Analysresultat från slutkontroll 

• Kvarvarande föroreningsmängder 
och resthalter. 

• Beskrivning av 
föroreningssituationen efter 
avslutad sanering 

• Skiss som visar det sanerade 
området, provpunkter och 
kvarvarande föroreningar. 

Bedömning och slutsatser 

• Har åtgärdsmålen uppfyllts? 

• Kvarstår några risker för 
människors hälsa och miljö efter 
saneringen? 

• Begränsas den framtida 
markanvändningen och i så fall 
på vilket sätt? 

• Har området fått en ny riskklass 
enligt MIFO? 

• Finns behov av uppföljande 
provtagning? Ange förslag. 

Information om förorenade områden 

Slutredovisning 
 - innehåll och omfattning 
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Riskklassning 
Länsstyrelsen har en databas (MIFO-
databasen) över alla området som är eller 
misstänks vara förorenade. Områdena har 
delats in i fyra klasser beroende på hur stora 
föroreningsriskerna bedöms vara. 
 
Ett sanerat område kan förmodligen placeras 
i en ny, lägre riskklass. Det är därför 
värdefullt om det i slutredovisningen finns 
ett förslag till ny riskklass enligt MIFO-
metodiken som miljökontoret kan ta 
ställning till. 
 
Miljökontoret skickar ett exemplar av 
slutredovisningen till länsstyrelsen för 
registrering och eventuell omklassning i 
MIFO-databasen. 
 
 

 

 
 

 
Slutredovisningen är ett kvitto på att det inte finns 

kvar några betydande risker för människors hälsa 

och miljön.

 

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

Skicka slutredovisningen till miljökontoret! 
 

Inom 3 månader efter avslutad sanering ska du skicka slutredovisningen 
(2 exemplar) till miljökontoret. Miljökontoret kommer att granska redovisningen 

och vid behov begära kompletteringar.  
 

När miljökontoret anser att redovisningen är komplett får du en skriftlig 
bekräftelse och ärendet avslutas. Vid behov ställer miljökontoret krav på 

uppföljande kontroll, t ex grundvattenprovtagning. 
 

Kontakta miljökontoret om du har några frågor! 
 

Sundsvalls kommun 
Miljökontoret 

851 85 Sundsvall 
Tfn. 060-191177 

E-post: miljonamnden@sundsvall.se 
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