BESLUT
Datum

Diarienummer
Dossienummer

Delg.kv
(om föreläggande)

Adressat

Slutrapport för efterbehandlingsåtgärder vid …
Beslut
Länsstyrelsen godkänner slutrapporteringen av utförda efterbehandlingsåtgärder vid…
Ärendet/Slutrapporten föranleder för närvarande inte några ytterligare åtgärder från Länsstyrelsens sida.
Tillägg vid behov av fortsatt kontroll
Om förslag till kontrollprogram inkommit:
Länsstyrelsen förelägger (namn på bolag med org.nr eller namn och pers. nr
på person) att utföra undersökning och kontroll av xx samt att redovisa resultatet av kontrollen i enlighet med förslag till kontrollprogram xx/med
följande ändringar och förtydliganden.
Om Länsstyrelsen vill få in ett förslag till kontrollprogram:
Länsstyrelsen förelägger (namn på bolag med org.nr eller namn och pers. nr
på person) att lämna in ett förslag till kontrollprogram för... till Länsstyrelsen senast xx.
Tillägg vid behov av restriktioner
Se Juristsamverkansgruppens PM om fastighetsanknutna förelägganden för
vägledning och exempelformuleringar.
Beslutet är fattat med stöd av: ange tillämpliga paragrafer för aktuellt beslut t.ex. 26 kap. 9, 15, 21 och 22 §§ miljöbalken.
Redogörelse för ärendet
Anmälan, tidigare beslut, ärendets handläggning.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen har granskat inlämnad slutrapport för…
Länsstyrelsen bedömer att efterbehandlingsåtgärderna har utförts i huvudsaklig överensstämmelse med anmälan och gällande beslut den xx.

Postadress:
462 82 VÄNERSBORG

Besöksadress:
Drottninggatan 2

Telefon/Fax:
0521-60 50 00 (växel)
(fax)

Webbadress:
www.o.lst.se

E-post:
miljoskydd@o.lst.se
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/Utifrån nu kända förhållanden och rådande markanvändning bedömer
Länsstyrelsen att området kan lämnas utan vidare åtgärder./
/Ärendet/Rapporten föranleder/för närvarande/ inte några ytterligare åtgärder från Länsstyrelsens sida. /
Trots detta beslut kan ytterligare krav på ansvar komma att ställas i enlighet
med reglerna i 10 kap Miljöbalken.
Kommentera eventuella avvikelser och incidenter
Av inlämnad rapport framgår…
Exempel formulering - Uppföljande kontroll
Enligt anmälan ska uppföljande mätningar på ytvattnet utföras 6 och 12 månader efter sluttäckningen. Dessutom ska ett kontrollprogram upprättas i
enlighet med det beslut Länsstyrelsen fattat. Förslag på fortsatt kontroll av
påverkan på omgivningen och hur åtgärdernas fungerar på lång sikt ska
lämnas till tillsynsmyndigheten senast xx efter avslutad sanering, dvs. senast
den xx. Den fortsatta kontrollen bör bl.a. utgöras av...

Exempelformuleringar bedömning/upplysning – vid behov kan dessa lyftas
upp till rubriken beslut.
Efter att ha tagit del av markundersökning, anmälan samt slutrapport rörande fastigheten bedömer Länsstyrelsen att inga ytterligare åtgärder behövs
för att uppnå markstatus motsvarande mindre känslig markanvändning
(MKM) och att ärendet kan avslutas. Länsstyrelsen bedömer även att saneringen utförts i huvudsaklig överensstämmelse med anmälan, detta konstaterades även vid tillsynsbesök vid efterbehandlingen. De frånsteg från anmälan som gjorts har skett efter samråd med Länsstyrelsen. Frånstegen har
främst gällt utbredning av sanering samt avgränsning och provtagning.
Länsstyrelsen bedömer att området efter utförda efterbehandlingsåtgärder
inte innebär någon nämnvärd miljö- eller hälsorisk, utifrån nuvarande markanvändning och kunskapsläge. Om markanvändningen inom området förändras till exempel för att bygga bostäder kommer fler undersökningar att
behöva göras och eventuellt åtgärdsbehov bedömas.
Länsstyrelsen bedömer utifrån nuvarande kunskapsläge att risken för negativ påverkan på människors hälsa vid boende och vistelse på fastigheten
efter saneringen är att betrakta som ringa. Således krävs inga ytterligare åtgärder avseende markföroreningar på rubricerade fastigheter och ärendet
kan avslutas. Vidare bedömer Länsstyrelsen att fastigheten uppnått status
motsvarande känslig markanvändning. Länsstyrelsen anser dock att XXX
bör ha en beredskap för att sakligt och lättförståeligt informera framtida
boende på området om vidtagna åtgärder och bedömd risk efter åtgärder.
Länsstyrelsen vill även informera om upplysningsskyldigheten enligt 10
kap. miljöbalken, där det anges att den som äger eller brukar en fastighet
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oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast ska underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten.
De undersökningar och åtgärder som genomförts berör endast begränsade
delar av fastigheten och enstaka byggnader. Vid framtida rivnings- och
markarbeten eller förändrad markanvändning är det därför mycket viktigt att
risken för föroreningar beaktas. Länsstyrelsen kan återkomma med ytterligare krav på utredningar och åtgärder om nya fakta framkommer.
De undersökningar och åtgärder som genomförts berör endast delar av det
område som kan befaras vara förorenat. Verksamhetsutövare och fastighetsägare måste därmed vara medvetna om risken för föroreningar inom området och inte utföra åtgärder som riskerar att förvärra situationen. Om markarbeten planeras inom område som kan vara påverkat av föroreningar från
tidigare verksamhet, ska Länsstyrelsen kontaktas för bedömning av lämplig
hantering.
Om det i framtiden framkommer ny eller ändrad information om risken för
skada på människors hälsa eller miljön genom spridning eller exponering
kan myndighetens bedömning och beslut komma att omprövas. Ansvaret för
förorenade områden regleras i 10 kap miljöbalken.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen, xx tingsrätt, se
bilaga.

Beslutande
Handläggare
Bilaga
Hur man överklagar
Kopia till
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