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Checklista vid bedömning av riskklass 
Inventering (MIFO fas-1) av pågående verksamheter 

Inom ramen för Miljösamverkan Skånes projekt Förorenad mark 
  
Under 2010/2011 driver Miljösamverkan Skåne ett projekt med syftet att öka kunskapen 
om inventering av förorenade områden inom kommunerna och då främst med hjälp av 
Naturvårdsverkets Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO). Syftet är att 
hjälpa kommunerna att, på ett enkelt och standardiserat sätt, genomföra inventeringar av 
förorenad mark vid pågående miljöfarliga verksamheter där man har tillsyn.  
 
Många kommuner börjar nu få in material från de verksamheter man valt ut för inventering. 
Projektgruppen har tidigare aviserat att hålla en träff i juni ang bedömning av riskklasser. 
Denna träff utgår då vi tror att det är bättre att ni får in materialet och har tid på er att göra 
en egen bedömning innan man träffas och diskuterar. Träff ang bedömning av riskklass 
kommer i stället att hållas i höst, preliminärt den 15 alt 22 september.  
 
För att ge lite hjälp på vägen vid bedömningen har vi tagit fram en checklista över saker 
som kan vara bra att tänka på vid bedömningen.  
 
Använd Naturvårdsverkets rapport 4918 (finns på NVs hemsida) för stöd och hjälp. 
 
Att tänka på vid bedömning av riskklass 

1. Om materialet man fått in innehåller luckor kan det finnas behov av komplettering. 
Fundera på om ni ska begära in kompletteringar från VU (verksamhetsutövaren). 
Ibland kan det vara enklare att få in uppgifterna på annat sätt t ex genom att fråga 
en erfaren medarbetare inom kommunen. 

2. Glöm inte bort uppgifter som man kan ha fått in i den ordinarie tillsynen t ex om 
olyckor, spill eller liknande har skett. Noteringar om ovarsam hantering är också 
viktigt. Det går oftast snabbare att hitta dessa uppgifter än att skicka 
kompletteringsbegäran till VU. 

3. Har det funnits verksamhet på platsen innan nuvarande? Det är endast skäligt att 
kräva in uppgifter från nuvarande VU i relativt liten omfattning. Ibland kan det vara 
lättare att använda andra källor, se punkt 1. 

4. Om man endast fått in få uppgifter, titta på vilken branschklass verksamheten har 
enligt Naturvårdsverkets branschlista, se bifogad fil, och låt den ge vägledning. 

5. Hantering av stora mängder eldningsolja och drivmedel innebär ofta en förhöjd risk 
oavsett bransch. Risken är mindre om hanteringen endast skett inomhus. 

6. Hantering av miljöfarliga ämnen i vätskeform på icke hårdgjorda ytor utgör alltid en 
risk för markförorening. Ta hjälp av tabell 2 och 3 i Naturvårdverkets rapport 4918 
för bedömning av farlighet. 
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7. Hantering av stora mängder utgör en förhöjd risk då även små spill över tid blir 
stora mängder totalt. 

8. Hantering av miljöfarliga ämnen innan Miljöskyddslagen medför en större risk 
jämfört med om hanteringen skett senare (oftast).  Mark har dock förorenats rejält 
även efter 1969! 

9. Hantering av miljöfarliga ämnen under en lång period är förstås mer riskabelt 
jämfört med om det endast skett under en kortare period. 

10. Vilken risk finns för att människor exponeras för föroreningar idag? Bedömningen 
ska göras utefter planerad markanvändning eller utefter dagens markanvändning 
om det inte finns några uppenbara framtidsplaner om förändring. Direktexponering 
(glöm inte bort via ångor i byggnader) medför en ökad risk. För bedömning av 
känslighet, ta hjälp av tabell 8 i NVs rapport 4918. 

11. Vilken risk finns för att föroreningarna påverkar miljön? Vilket skyddsvärde finns det 
på området och i omgivningen? Spridning till vattendrag och grundvatten medför 
ökad risk. För bedömning av spridning och skyddsvärde, se figur 2, tabell 7 och 9 i 
NVs rapport 4918. 

12. Glöm inte att syftet med klassningen är att få ett underlag för prioritering av 
vidare tillsynsinsatser - vilka anläggningar man ska gå vidare med för MIFO-fas 2 
(undersökningar).  Riskklass 1 och 2 bör prioriteras för vidare undersökningar.  

13.  Är ni osäkra på vilken riskklass ni ska välja och det t ex väger mellan 2 och 3, tänk 
då på att en 2:a är mer prioriterad för undersökning än en 3:a. Det är också viktigt 
att komma ihåg att en 3:a betyder måttlig risk, dvs objektet kan visst bli aktuellt för 
undersökningar. 

 
Administrativa uppgifter 
Om man valt att använda de mallar som projektet tagit fram har underlaget för 
riskklassningen kommit in i ett frågeformulär. Detta omfattar blankett E på slutet som är en 
del av de MIFO-blanketter som Naturvårdsverkets upprättat (bifogas detta utskick). På 
Länsstyrelsen valde vi att lägga över alla inkomna uppgifter i NVs blanketter. Därefter 
läggs de upp i EBH-stödet (tidigare kallad MIFO-databasen).  
 
Om man vill spara tid kan man välja att skriva i de administrativa uppgifterna i blankett A, 
riskklassen i blankett E och i övrigt hänvisa till det inkomna frågeformuläret. Glöm ej att 
använda även blankett F för uppgifter om kommunicering med verksamheten och 
fastighetsägaren. Skicka sedan NVs blanketter (och ev frågeformuläret) till oss på 
Länsstyrelsen så lägger vi in materialet i EBH-stödet. 
 
Under sommaren 2011 kommer EBH-stödet att testas av ett antal kommuner (ej i Skåne) i 
ett pilotprojekt. Förhoppningsvis ska ni därefter kunna lägga in ert material själva i 
databasen. 
 
 
Vill du ha mer information? 
Har ni redan fått in ert material och börjat göra era bedömningar, men vill ha lite tips och 
råd, hör då gärna av er så tittar vi på ett eller flera ärenden tillsammans. 
 
Hälsningar 
Jessica och David 
 
Kontakta Jessica Ewald på tfn 040/044-25 20 57, e-post 
jessica.bernfreedewald@lansstyrelsen.se eller David Lalloo på tfn 040/044-25 2056, e-
post david.lalloo@lansstyrelsen.se  


