
Schakta lagligt  

Det finns miljöregler för många av de arbe-
ten du som gräv- eller schaktentreprenör ut-
för. Som entreprenör ska du alltid ta del av 
eventuella myndighetsbeslut angående åtgär-
der.  

Tydlig ansvarsfördelning  

Vanligtvis är det beställaren som är ytterst 
ansvarig för det projekt eller den verksamhet 
som bedrivs. De entreprenörer som beställa-
ren anlitar är dock ansvariga för att uppfylla 
lagkraven på det egna arbetet. Kom överens 
innan arbetet påbörjas om vem som gör vad 
om föroreningar påträffas eller uppkommer.  

 

Vid olycka eller misstänkt förorening 

 

1. Förhindra spridning  
2. Larma 112 vid behov  
3. Meddela tillsynsmyndighet 

 

 

Meddela tillsynsmyndigheten  

Om du upptäcker en förorening i mark, vat-
ten, byggnad eller anläggning som kan ge 
skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön är du enligt lag skyldig att genast 
underrätta tillsynsmyndigheten.  Avbryt ar-
betet tills en överenskommelse har gjorts 
med miljötillsyn om fortsatta åtgärder. 

Anmäl efterbehandling  

Minst sex veckor innan ett saneringsarbete 
startas i ett förorenat område måste en skrift-
lig anmälan skickas till miljötillsyn. Där re-
dovisas bland annat hur efterbehandlingen 
ska gå till och vem som kommer att utföra 
den. Det ska också framgå hur det farliga av-
fallet kommer att transporteras och tas om-
hand och vem som kommer att göra det. In-
vänta ett beslut innan någon åtgärd påbörjas. 
Om du sprider föroreningen kan du bli an-
svarig för saneringskostnaderna.  

Länshållning  

Det är inte tillåtet att pumpa ut eller släppa ut 
förorenat vatten från länshållning av schakt-
botten till exempelvis dagvattenbrunnar, 
mark eller vattendrag. Även grumligt vatten 
kan ställa till problem i ett vattendrag eller 
skada djurlivet där. Rådgör med miljötillsyn 
när vatten behöver ledas bort.  

BRA ATT VETA! 

Schakta lagligt 



Avfall och transport  

Det finns många regler och krav för upplägg-
ning av massor. I flera fall krävs att en anmä-
lan görs i förväg. Enligt avfallsförordningen 
klassas överblivna massor av ren jord och 
sten som avfall. Om massorna skulle inne-
hålla förorening av till exempel oljor, metal-
ler, stenkolstjära eller liknande klassas de 
vanligtvis som farligt avfall.  

Grundregeln för transport av avfall är att all 
yrkesmässig transport kräver tillstånd eller 
anmälan hos Länsstyrelsen. Vissa undantag 
finns, exempelvis krävs inte tillstånd för 
transport av rena massor för återanvändning. 
Själva återanvändningen, det vill säga att 
massor läggs upp, är ofta förenad med krav 
på anmälan, tillstånd eller samråd. Kontakt 
bör därför tas med miljötillsyn innan schakt-
massor återanvänds.  

 
Miljötillsyn  

Du som entreprenör måste, liksom beställare 
och andra, räkna med att din verksamhet kan 
bli granskad från miljösynpunkt. Miljötillsyn 
får när som helst komma och göra en in-
spektion. Det kan vara en rutinkontroll eller 
en följd av att någon har anmält misstanke 
om missförhållanden eller olaglig verksam-
het.  

På alla områden där kommunen bedriver till-
syn enligt miljöbalken tas avgift ut. Miljötill-
syn är skyldig att anmäla misstankar om 
brott till åklagare och ta ut miljösanktionsav-
gifter för sådana överträdelser.  

 
Var rädd om dig!  

Det är inte alltid föroreningar syns. En del 
gaser är brandfarliga. Andra gaser är tyngre 
än luft och tränger undan syret vid schakt-
botten. Gå inte ner i schaktgropen förrän du 
vet vilken skyddsutrustning som behövs om 
du misstänker att du har hittat föroreningar.  

Arbeta aldrig ensam i ett förorenat område! 

Avbryt alltid arbetet vid:  

• Andnöd 
• Kräkningar 
• Utslag eller rodnad på huden 
• Trötthet eller yrsel 
• Rethosta 
• Illamående 
• Syn- eller hörselförvrängningar 
• Klåda 

Är det förorenat?  

Var uppmärksam på sådant som avviker från 
det normala, exempelvis: 

• Missfärgad eller metallglänsande jord 
• Otäck eller retande lukt 
• Industrimark, tunnor med mera 
• Tjärluktande eller oljig jord 
• Påverkad växtlighet 
• Du känner yrsel eller huvudvärk 

 

Tillsynsmyndighet  

Samhällsbyggnad/miljötillsynsenheten 
Telefon: 0522 - 69 60 00  
E-post: samhallsbyggnad@uddevalla.se  
Hemsida: uddevalla.se/fororenadeomraden 

 

Har du frågor om  
förorenade områden? 

Kontakta oss: 

Kontaktcenter: 0522-69 60 00 
E-post: samhallsbyggnad@uddevalla.se 

Läs mer på: uddevalla.se 
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