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Brittiska Brittiska licenser, licenser, fortfarande fortfarande i i 
utvecklingutveckling::

Endast två typer:

- “Landfill” (deponi), eller

- “Mobile Plant Licence” (MPL)

“MPL” tycks förutsätta en mobil “fabrik” där 
jourhavande personal sitter i ett 
kontrollrum och vrider på rattar. (☺)

- Kanske inte ett ideal att ta efter rakt av?
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Mobile Plant Mobile Plant LicenceLicence

Hanteras av EA - Environment Agency

• “Mobile Plant Unit” beskrivningar
• “Responsible person”

• Intervju
• “WAMITAB” examinering

• Objekt specifik del
•Arbetsplan

• Finansiell avetablerings garanti
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BehovetBehovet avav kvalificeradekvalificerade
entreprenörer entreprenörer ochoch metodermetoder

Att hantera förorenad mark kräver
kunskaper.  Det finns en risk att
bristfälliga data, dålig planering, felaktig
metodik och annat snarare kan förvärra
än förbättra situationen.

Vi ska bidra till att marksanering kan
utföras på ett såväl säkert som miljöriktigt
sätt!
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Behovet av kvalificeradeBehovet av kvalificerade
entreprenörerentreprenörer och metoderoch metoder

Ett sätt att kvalitetssäkra sanerings-processen är att 
låta entreprenörerna certifiera sig och sina metoder. 

– Saneringsföretaget
– Utrustningen
– Metoden
– Arbetsplanen (platsspecifik)
– Finansiell garanti för avetablering och återställande
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Varför behövs Varför behövs licenser ?licenser ?

• Missöden har förekommit också på den
svenska saneringsmarknaden:

• Konkurser under pågående entreprenad,
företag som fick omstruktureras flera gånger.

• Metoder och tillämpningar som inte höll måttet.  
Jobb som fick göras om av annan entreprenör. 
Rättstvister och oavslutade jobb
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Hur löser Hur löser licenser licenser problemenproblemen??

• Med ett licensieringssystem skulle
klienterna kunna känna sig säkrare på att
att saneringsjobb blir utfört som planerat.  

• Det finns en sakkunnig bedömning om 
teknik och metodik.

• Utföraren granskas och godkänns
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ÅtgärdÅtgärd
• Skapa ett svenskt licensieringssystem..

• Tillse att byråkrati, onödig väntan och
kostnader minimeras. (Ej som det brittiska)

• “Lika för alla”

• Lämna utrymme för teknikutveckling. 
(Dispensförfarande)..
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FFöördelarrdelar

• Ett licensprogram skulle ge:
– Kontrollerad entreprenör
– Godkänd metodik
– Trygghet för klienten
– En enhetlig hantering med klara riktlinjer
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FFöördelarrdelar med med ettett licenssystemlicenssystem
• Metodval och planerad tillämpning har synats av

sakkunniga
– Stöd för oerfarna klienter

• Ev. maskinutrustningen har (typ)godkännade
– Utrustningen säker.

• Ekonomisk avetableringsgaranti har betalats
– Skyddar mindre klientföretag.  Jobbet kan 

avslutas på ett vettigt sätt.
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Ett svenskt licens Ett svenskt licens system:system:

• Skapa ett svenskt licensierings system.
– Typgodkännade av utrustning
– Kontroll av entreprenör
– Godkännade av arbetsplan

• En kvalitets säkring för effektiva och 
miljöanpassade marksaneringar
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