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SAMMANFATTNING
De nationella miljömålen ligger till grund för arbetet med förorenade
områden varvid miljömålet Giftfri miljö utgör det viktigaste med
preciseringen att:
”Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör
något hot mot människors hälsa eller miljön.”
Det regionala programmet för förorenade områden beskriver strategier för
arbetet med förorenade områden, föroreningssituationen i länet och
Länsstyrelsens bedömning av arbetet de kommande tre åren. I en bilaga
finns en prioriteringslista över förorenade områden i länet med riskklass 1.
Prioriteringen utgår från ett hälso- och miljöskyddsperspektiv.
Västra Götalands län har en lång och omfattande industrihistoria som har
satt sina spår i form av föroreningar. Utmed västkusten finns många stora
raffinaderier och petrokemiska industrier. Dalsland har många
skogsindustrier som massa- och pappersbruk och sågverk. I
Sjuhäradsbygden har textilindustri dominerat. Verkstadsindustrin är
omfattande och finns överallt i länet. Den spänner från stora
fordonstillverkare med alla underleverantörer till små verkstadsindustrier.
Därutöver finns många förorenade områden i form av t.ex.
uppställningsplatser för fritidsbåtar och nedlagda kemtvättar. PFAS
(högfluorerade ämnen) är föroreningar som huvudsakligen kommer från
brandskum. Flera brandövningsplatser är därför kraftigt förorenade och det
finns spridning till dricksvatten. Allvarligast förorenade är försvarets
flygplatser Såtenäs och Karlsborg.
Den statligt finansierade MIFO-inventeringen (Metod för Inventering av
Förorenade Områden) slutfördes 2015. Enligt den metod som använts vid
inventeringen klassas potentiellt förorenade områden in i fyra riskklasser
där 1 är den högsta riskklassen, dvs. mycket hög risk. I Västra Götalands län
misstänks det finnas drygt 9000 potentiellt förorenade områden, dvs. platser
där det har bedrivits, eller bedrivs verksamhet som kan orsaka föroreningar.
Information om alla potentiellt förorenade områden som identifierats i länet
lagras i den nationella databasen, EBH- stödet. I Västra Götalands län finns
det i dagsläget knappt 3000 riskklassade objekt i EBH-stödet. Av dessa är
226 objekt i riskklass 1 och ca 1100 objekt i riskklass 2.
Det systematiska efterbehandlingsarbetet har pågått i snart tjugo år. I början
koncentrerades arbetet mot de s.k. bidragsobjekten, dvs. objekt där ingen
ansvarig fanns utan åtgärder kunde ske med statliga medel. Vi har nu
genomfört åtgärder vid fjorton objekt helt eller delvis med statliga bidrag
för åtgärder. Två objekt har åtgärdats med hjälp av bidraget för
bostadsbyggnation. Fem objekt har åtgärdats med bidrag i samband med
verkställighet av förelägganden. Tretton objekt kommer troligen att vara i
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åtgärdsfas med statliga medel under kommande tre år, om bidrag beviljas.
Numera har tyngdpunkten delvis flyttats över till de s.k. tillsynsobjekten där
någon form av ansvar har konstaterats. Det finns också objekt som finansieras av både bidrag och privata medel från ansvariga. SPIMFAB har också
genomfört många åtgärder vid nedlagda bensinstationer. Cirka 300
nedlagda bensinstationer i länet har sanerats av SPIMFAB. Större
saneringar har gjorts eller pågår på åtminstone elva objekt med privat
finansiering där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Stora privatfinansierade
saneringar pågår och kommer att genomföras under många år vid två
kloralkaliindustrier. Därutöver sker många privatfinansierade åtgärder som
har mindre omfattning.
Många av de åtgärder som hittills genomförts är till följd av exploateringar
och är till största delen kommunens tillsynsobjekt. Det huvudsakliga
saneringsarbetet äger rum i de större städerna där exploateringsärenden är
vanliga. Stora områden i Göteborg har till exempel åtgärdats till följd av
bostadsbebyggelse. I Lidköping pågår saneringar i flera områden i närheten
av Vänern för att kunna utveckla dessa för både handel och bostäder.
Länsstyrelsen har tagit fram interna riktlinjer för arbetet med pågående
verksamheter med Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Dessa kommer att
styra vårt fortsatta arbete när vi initierar till exempel översiktliga undersökningar på pågående verksamheter, när exploateringsfrågor dyker upp eller
vid nedläggningar. Vidare har vi tagit fram en vägledning för
verksamhetsutövare om att upprätta handlingsplaner för arbetet med
förorenade områden. Många större verksamheter, s.k. IED-verksamheter,
måste ta fram statusrapporter för mark- och grundvatten under kommande
år. I samband med detta måste många göra miljötekniska
markundersökningar, vilket medför att fokus på förorenade områden inom
verksamheten.
Under de senaste åren och kommande år bedriver Länsstyrelsen mycket
tillsynsvägledning till kommunerna i form av bl.a. besök, stöd i enskilda
ärenden, seminarier, vägledningsprojekt. Följande prioriteras kommande år:
•

Tillsynsvägledning inom branscherna:
− Uppställningsplatser för fritidsbåtar/fritidsbåtshamnar samt
också koppla till föroreningar i sediment.
− Kemtvättar som använt klorerade lösningsmedel, 16 st i
riskklass 1, 203 st i riskklass 2
− Verkstadsindustrier med ytbehandling av metaller med
elektrolytiska/kemiska processer och avfettning med klorerade
lösningsmedel 850 st.

•

Tillsynsvägledning för att hjälpa kommunerna att upprätta
handlingsplaner för förorenade områden samt inventera pågående
verksamheter.
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Kommande tre år kommer ett ökat fokus att läggas på förorenade sediment,
både vad gäller kartläggning, utredningar och åtgärder. Förorenade
sediment kan förekomma t.ex. nedströms samhällen och industrier eller vid
fritidsbåtshamnar. En större utredning görs nu av Vänerns sediment.
Klimatförändringarnas påverkan på förorenade områden kommer också att
vara i fokus kommande år. Det gäller både vid utredningar och åtgärder. För
att lättare prioritera vilka områden som är aktuella har en GIS-analys gjorts.
Särskilda åtgärder kan behövas både när åtgärden genomförs och vid
utformningen av åtgärden.
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1.

Mål och bakgrund

1.1.

Inledning

Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. På ett sådant
område överskrider halterna av en förorening den lokala bakgrundshalten,
det vill säga halten av ett ämne som förekommer naturligt i omgivningen.
Området kan utgöras av mark, vatten, sediment och/eller byggnader och
anläggningar.
Miljöarbetet i samhället har under senare tid gjort stora framsteg.
Kunskapen om hur vi påverkar vår miljö har ökat både hos industrier och
hos allmänhet. Miljöfarliga ämnen har hamnat i miljön genom olika typer av
mänsklig aktivitet, det kan vara allt från större industriell verksamhet till
läckande villaoljecisterner. De ämnen som hamnat i miljön blir ofta kvar där
under lång tid om vi inte gör något. Vid för höga halter kan människor eller
miljön ta skada.
Sakta men säkert kan föroreningarna sippra ut i grundvattnet och nå brunnar
och vattendrag. Det är en långsam spridning som påverkas av nederbörd,
grundvattenrörelser och biologiska processer. Även mänskliga aktiviteter
kan påverka spridningen av föroreningar som dittills kanske legat relativt
stilla. Förorenad mark kan även påverka vår möjlighet att bo och bruka
marken. För att vi och kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam
miljö räcker det inte med att åtgärda dagens utsläpp utan vi måste också ta
hand om gamla miljöskador.
Sveriges länsstyrelser har under många år arbetat med kartläggning och
inventering av landets förorenade områden. Totalt har 80 000 platser
lokaliserats där någon form av miljö- och hälsofarlig verksamhet
förekommit och som kan ha orsakat mark- och vattenföroreningar. Arbetet
har fortsatt med undersökningar och saneringar, men än är det mycket kvar
att göra. Åtgärder av enbart de värst förorenade områdena beräknas ta cirka
40 år i anspråk och kosta minst 45 miljarder kronor. Även om inte alla
förorenade områden kommer att bli sanerade, pengarna kommer inte att
räcka till det, så vet vi nu åtminstone var någonstans man ska vara försiktig
med att sätta spaden i marken i framtiden.

1.2.
1.2.1.

Mål för arbetet med förorenade områden
Internationella, nationella och regionala miljömål

Agenda 2030 - FN:s globala hållbarhetsmål

Agenda 2030 innehåller de 17 globala målen för hållbar utveckling.
Miljömålet Giftfri Miljö och arbetet med förorenade områden kopplar
tydligt till flera av målen, se nedan.
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Mål

Delmål
3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och
sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt
föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.
6.3 Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska
föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av
farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat
avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker
återanvändning globalt.
12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier
och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet
med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt
minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att
minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa
och miljön.
13.1 Stärka motståndskraften mot och förmågan till
anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i
alla länder.
14.1 Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags
föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad
verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av
näringsämnen.

Nationella mål

Målet inom miljöarbetet i Sverige är att vi till nästa generation ska kunna
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Som ett
riktmärke finns 16 nationella miljömål. Miljömålen för Västra Götaland
utgår från de nationella miljömålen och är en grundläggande utgångspunkt
för miljöarbetet på regional och lokal nivå.
Ett av miljömålen är Giftfri miljö som har följande lydelse:
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av
samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.
Halterna av främmande ämnen är nära noll och deras påverkan på
människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt
förekommande ämnen är nära bakgrunds-nivåerna.
Regeringen har fastställt sex preciseringar av miljökvalitetsmålet Giftfri
miljö:
•

•

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen
Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla
exponeringsvägar inte är skadlig för människor eller den biologiska
mångfalden.
Användningen av särskilt farliga ämnen
Användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt
upphört.
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•

•
•
•

Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper
Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är
mycket liten och uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt
spridning av de mest betydande av dessa ämnen och deras
nedbrytningsprodukter är tillgängliga.
Förorenade områden
Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte
utgör något hot mot människors hälsa eller miljön
Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper
Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är
tillgänglig och tillräcklig för riskbedömning
Information om farliga ämnen i material och produkter
Information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska
produkter och varor är tillgänglig.

Det finns för närvarande inte något nationellt fastställt etappmål för
förorenade områden.
Regionala mål

Regionala tilläggsmål beslutades i september 2015 för Västra Götaland.
Målen är framtagna av Länsstyrelsen i samverkan med Skogsstyrelsen och
Västra Götalandsregionen, och har varit på remiss till länets aktörer. De
regionala tilläggsmålen kompletterar de nationella målen med sina
preciseringar och etappmål, och tillsammans utgör de Västra Götalands
regionala miljömål. Förorenade områden omfattas av ett Regionalt
tilläggsmål:
3. Alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors
hälsa eller miljön ska åtgärdas
•
•
•
•

År 2020 har användningen ökat av annan teknik än schaktning följt
av deponering, utan föregående behandling av massorna.
År 2025 är minst 25 procent av områdena med mycket stor risk för
människors hälsa eller miljön är åtgärdade.
År 2025 är minst 15 procent av områdena med stor risk för
människors hälsa eller miljön är åtgärdade.
År 2050 har alla områden med mycket stor risk eller stor risk för
människors hälsa eller miljön blivit åtgärdade.

En grov uppskattning är att det finns ett par tusen ämnen i bruk med särskilt
farliga egenskaper som behöver fasas ut, till exempel bromerade
flamskyddsmedel, bly, kvicksilver och kadmium. Vissa kända miljögifter
som dioxin och tungmetallen kadmium innebär ett folkhälsoproblem. Andra
nya miljögifter som PFAS vet vi mindre om, men tillräckligt för att veta att
dessa föroreningar i mycket låga halter är ett hot mot våra vattentäkter och
vattendrag. Det finns även ett stort antal ämnen som inte längre är i bruk
men som kan finnas i förorenade områden.
I Västra Götaland finns drygt 9000 potentiellt förorenade områden varav
226 ingår i den högst prioriterade klassen. Av dessa pågår arbete med
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undersökningar och åtgärder på 124 områden. Förorenade områden behöver
fortsatt undersökas och åtgärdas, ofta är det till exempel oklart vilka och hur
stora mängder föroreningar som finns i mark, vatten, byggnader och
sediment. Med nuvarande åtgärdstakt finns det förutsättningar för att nå de
regionala målen om förorenade områden.
Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland, är vårt regionala
åtgärdsprogram för miljömålen 2017–2020. Programmet har fokus på
miljömålen, och visar också på synergier med social och ekonomisk
hållbarhet. När vi jobbar med att nå miljömålen så jobbar vi samtidigt mot
de globala målen i Agenda 2030. Programmet är framtaget av Länsstyrelsen
och Skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen.

Syftet med åtgärdsprogrammet är att det ska vägleda och stödja
prioriteringar samt stimulera till en ökad samverkan i det lokala och
regionala miljöarbetet. Vi fokuserar på fyra utmaningar där det finns
åtgärder för lokala och regionala aktörer i Västra Götaland för att nå
miljömålen. Några berör åtgärder i förorenade områden.
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1.2.2.
Nationella tillsynsmål
Naturvårdsverkets övergripande nationella mål för Länsstyrelsens operativa
tillsyn och tillsynsvägledning har nu omformulerats till följande bild:

1.2.3.

Regionala tillsynsmål och verksamhetsmål för
länsstyrelsens arbete med förorenade områden

Övergripande uppdragsbeskrivning

I Länsstyrelsernas regleringsbrev för 2019 har Regeringen gett
Länsstyrelserna ett särskilt uppdrag gällande förorenade områden. Vi ska:
− Redovisa hur Länsstyrelsen har arbetat med förorenade områden som är
lämpliga att sanera för byggande av bostäder i enlighet med förordningen
(2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant
avhjälpande.
− Redovisa hur medel från anslaget 1:4 Sanering och återställning av
förorenade områden under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
har använts och hur många objekt som är utredda respektive åtgärdade som
ett resultat av tillsynen.
Länsstyrelsen strategiska mål

Länsledningen har beslutat om fem strategiska mål som är Länsstyrelsens
långsiktiga mål. Genom dem ska vi ska möta länets utmaningar samt närma
oss det hållbara samhället och en hållbar utveckling i Västra Götaland. De
strategiska målen är:
1.
2.
3.
4.
5.

Ett jämlikt och jämställt Västra Götaland
Ett hållbart samhällsbyggande
Ett robust och motståndskraftigt län
Hela länet har kraft att verka och utvecklas
Ett samhälle med begränsad klimatpåverkan och god miljökvalitet

Det är främst mål 2, 3 och 5 som berör arbetet med förorenade områden. För
dessa har vi tagit fram följande delmål och aktiviteter.
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Tabell 1. Delmål och aktiviteter
Strategiskt mål
2. Ett hållbart
samhällsbyggande

3. Ett robust och
motståndskraftigt län

5. Ett samhälle med
begränsad klimatpåverkan
och god miljökvalitet

Delmål - Förorenade
Områden
Vi beaktar klimatpåverkan och
klimatanpassning vid
utförande av åtgärder vid
byggande.
Vår drivkraft är att arbeta
mot miljömålet giftfri miljö:
Efterbehandlingsåtgärder ska
vara långsiktiga ("1000årsperspektivet").
Vår drivkraft är att arbeta
mot miljömålet giftfri miljö:
År 2050 har alla områden med
mycket stor risk eller stor risk
för människors hälsa eller
miljön blivit åtgärdade. År
2025 är minst 25 procent av
områdena med mycket stor
risk respektive minst 15
procent av områdena med stor
risk för människors hälsa eller
miljön åtgärdade.
Inslaget av privatfinansierade
efterbehandlingsåtgärder ska
öka så att det framtida
behovet av bidragsfinansiering
minskar.

Länsstyrelsen ska aktivt
arbeta för att få fram nya
bidragsobjekt och stödja de
objekt som pågår samt göra
kommunerna medvetna om
processen.

År 2020 har användningen
ökat av annan teknik än
schaktning följt av deponering,
utan föregående behandling
av massorna.
EBH-stödet ska vara
kvalitetssäkrat och nyttjas
effektivt
Vi stödjer aktivt
kommunerna genom
tillsynsvägledning för att
miljömålen ska nås:
Länsstyrelsen ska erbjuda
tillsynsvägledning till
kommunerna i den
utsträckning och omfattning att
dessa ges förutsättningar för
att kunna bedriva tillsyn
avseende föroreningsskador.
Vi beaktar klimatpåverkan
och klimatanpassning vid
prioritering av objekt och
utförande av ebh-åtgärder.
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Aktivitet
Bevaka klimatanpassning vid behov av
efterbehandling i samband med fysisk
planering och byggande samt för
samhällsfunktioner, inklusive
bidragsprojekt för bostadsbyggande.
I tillsynen verka för att erforderliga
efterbehandlingsåtgärder vidtas ur ett
hållbarhetsperspektiv.

Verka för att behövliga
efterbehandlingsåtgärder vidtas av
förorenade områden i riskklass 1–2.

Bedriva ebh-tillsyn på pågående
verksamheter, i riskklass 1–2 där
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.
Granska statusrapporter, m.m. i
prövningsärenden.
Bedriva ebh-tillsyn på nedlagda
verksamheter i riskklass 1–2, där ebhansvar finns samt i pågående
bidragsprojekt där Länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet. Pågående och tidigare
initierade ebh-ärenden, inkluderande
exploateringsärenden i riskklass 1–3.
Delta i projektgrupper och aktivt stödja
kommunerna i utredningsprojekt och
åtgärdsprojekt (exkl.
bostadsbidragsobjekt).
Verka för sanering av mark för byggande
av bostäder: Informera kommuner, ansöka
om medel hos NV, förmedla bidrag.
Regleringsbrev.
Indirekt stöd till teknikprojekt. Verka för
alternativ åtgärd i handläggningen.

Fortlöpande uppdatera EBH-stödet av
kommunala tillsynsobjekt, inklusive att
kommunicera förändrade riskklasser vid
behov.
Bedriva TVL med kommunbesök.

Anordna utbildningsdag och webbaserad
utbildning för kommunerna.
Anordna webbaserad utbildning.
Bedriva löpande TVL i enskilda ärenden.
Fortlöpande uppdatera tillsynsportalen
och hemsida.
Klimatanpassning beaktas vid prioritering
av objekt för undersökning och
efterbehandlingsåtgärder.
Klimatpåverkan beaktas vid behov av
efterbehandling av förorenade områden

Uppdragsbeskrivning tillsyn

Länsstyrelsen har ett uppdrag att via tillsynsinsatser se till att det vid
misstänkta eller konstaterade förorenade prioriterade objekt utförs
undersökningar och nödvändiga efterbehandlingsåtgärder.
Tillsynsarbetet omfattar både verksamheter i drift och nedlagda
verksamheter där det fortfarande finns någon ansvarig och där Länsstyrelsen
är tillsynsmyndighet. Dessutom ska Länsstyrelsen hantera frågan om
förorenade områden vid nedläggningar av verksamheter eller vid utökning
av befintliga verksamheter samt vid anmälningar om sanering i samband
med exploatering.
Länsstyrelsen ska prioritera arbetet utifrån föroreningssituationen.
Mål, arbetssätt och aktiviteter för tillsyn och tillsynsvägledning inom
förorenade områden 2020–2022
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bedriva tillsyn på 55 pågående verksamheter i Riskklass 1 där
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.
Arbeta för att pågående verksamheter tar fram en handlingsplan för
arbetet med förorenade områden. Se bilaga 4.
Enligt interna riktlinjer, Riktlinjer avseende markföroreningar inom
Energihamnen och PM - utvecklad och effektiviserade tillsyn över
förorenade områden vid miljöfarliga verksamheter i drift, bedriva
aktivt EBH-tillsynsarbete vid länsstyrelsens pågående tillsynsobjekt.
Se bilagorna 3 och 5.
Prioritera tillsyn och tillsynsvägledning vid objekt som riskerar att
drabbas av naturolyckor.
Bedriva tillsyn på nedlagda och pågående verksamheter enligt de
regionala prioriteringsgrunderna (se avsnitt 1.7)
Följa kunskapsutvecklingen och driva på tillsyn och åtgärder inom
PFAS-förorenade områden.
Anordna minst två utbildningsdagar per år.
Tydliggöra vilka objekt kommunerna har tillsynsansvar över och
överlämna befintlig information om aktuella objekt.
Delta vid framtagning av handledningsmaterial till kommunerna.
Vägleda kommunerna vid enskilda frågeställningar.
Arbeta med och vägleda kommunerna i olika projekt som
länsstyrelsen tar fram utifrån de prioriterade branscherna.
Vi bedriver tillsynsvägledning inom prioriterade objekt genom:
 Återkommande tillsynsvägledningsbesök hos kommunerna
 Tillsynsvägledning kring handlingsplan för förorenade
områden
 Arbeta för att Tillsynsportalen Väst används i större
utsträckning för att skapa ett tätare samarbete mellan
kommunerna såväl som mellan kommunerna och länsstyrelsen.
 Fokus på att EBH-stödet är uppdaterat
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Uppdragsbeskrivning inventering och bidragsobjekt

Arbetet med förorenade områden sker utifrån miljömålet om giftfri miljö. På
uppdrag av Naturvårdsverket har Länsstyrelsen inventerat förorenade
områden. Inventeringsarbetet innebär identifiering och riskklassning av
eventuellt förorenade områden, inom en skala 1–4 där 1 innebär mycket stor
risk.
Länsstyrelsens inventering avslutades år 2015. Under åren 2017–2019 har
ett aktivt tillsynsvägledningsarbete bedrivits där målet bland annat har varit
att för varje kommun informera om vilka förorenade områden som finns i
respektive kommun samt vilka objekt de har kvar att inventera och
riskklassa. Detta är objekt som är i drift med kommunal tillsyn, objekt som
har lagts ner efter att länsstyrelsens inventering avslutades samt nya objekt
som identifierats i samband med kommunernas uppdatering av EBH-stödet.
Totalt i Västra Götaland finns 1120 objekt i en status som innebär att
objekten ska inventeras. I samband med att kommunerna arbetar med
handlingsplaner för förorenade områden tillkommer också objekt som
tidigare inte identifierats. Länsstyrelsen har även kartlagt nya objekt för
uppställningsplatser för fritidsbåtar. Antal objekt som är kvar att inventera
kan därför förändras under kommande år.
Bidrag för utredningar och åtgärder söks hos Naturvårdsverket. Prioritering
av bidragsobjekt i ansökningarna styrs bland annat av kommunernas eller
SGU:s möjlighet att vara huvudmän. Bidragsansökningar inom bostadsanslaget prioriteras. Länsstyrelsen prioriterar även att färdigställa projekt,
framför att starta många nya. Branscher som hanterat klorerade alifater har
en högre prioritet.
För att ett objekt ska vara aktuellt för bidrag ska det vara i riskklass 1 eller 2
och högt prioriterat i länet. Hälsorisker och påverkan på yt- eller
grundvattenförekomst ger en hög prioritering.
Länsstyrelsens uppgifter består i huvudsak av följande:
•
Prioritera de objekt som är aktuella för bidragsansökan och arbeta
för att få kommunerna att vara huvudman för dessa.
•
Stödja och vägleda kommuner som söker bidrag till undersökningar
och saneringsåtgärder.
Mål, arbetssätt och aktiviteter för inventering och bidragsobjekt
2020–2022
• Stödja kommuner som inventerar pågående verksamheter enligt
MIFO-modellen.
• Stödja kommunerna och delta i projektgrupper i bidragsprojekten.
• Besluta om bidrag och utbetalningar, administrera bidragen samt
följa upp ekonomin.
•

Kvalitetssäkring och uppdatering av databasen EBH-stödet för
bidragsobjekt och Länsstyrelsens tillsynsobjekt. Även administration
av kommunens uppdateringar.
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1.3.

Ansvar och finansiering

Grundtanken i miljöbalken är att den som orsakat skada eller olägenhet för
miljön ansvarar till dess att skadan upphört. Den som har bedrivit den
verksamhet eller vidtagit den åtgärd som orsakat föroreningen är skyldig att
betala efterbehandlingen i syfte att förebygga, hindra eller motverka skada
eller olägenhet för människors hälsa och miljön (enligt principen PPPPolluter Pays Principle - Förorenaren betalar). Om ingen ansvarig
verksamhetsutövare finns kan fastighetsägaren ha ett ansvar för
föroreningen. Förutsättningen för detta är att fastigheten förvärvats efter
miljöbalkens ikraftträdande den 1 januari 1999, samt att fastighetsägaren vid
köpet känt till – eller borde ha känt till – att fastigheten var förorenad. Det är
svårt att fastställa ansvar och en juridisk utredning görs i varje enskilt fall.
Finns det ingen ansvarig kan kommunen, länsstyrelsen eller annan
myndighet, oftast SGU, i vissa fall utföra undersökningar och saneringar
med hjälp av statliga bidrag.
Naturvårdsverket administrerar bidragen och beviljar bidragsansökningar för
utredningar och efterbehandlingsåtgärder av förorenade områden.
Kommunerna söker bidrag hos länsstyrelserna. Länsstyrelserna i sin tur
ansöker om bidrag hos Naturvårdsverket.
Hur det statliga bidragen får användas anges i förordningen (2004:100) om
avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande
(bidragsförordningen), i Naturvårdsverkets regleringsbrev och i
Naturvårdsverkets senaste utgåva av kvalitetsmanualen för arbetet med
förorenade områden.
Bidrag får användas till:
• Undersökningar för att ta reda på om ett område är förorenat
• Utredningar som behövs för att efterbehandlingsåtgärder ska kunna
genomföras
• Efterbehandlingsåtgärder
• Uppföljning och utvärdering av efterbehandlingsåtgärder
• Efterbehandlingsåtgärder i samband med bostadsbyggnation om det
finns ett bostadsbehov och en exploatering inte kan bära
efterbehandlingskostnaderna.

1.4.

Organisation och samverkan

1.4.1.
Tillsyn och tillsynsfördelning
Tillsynsansvaret över förorenade områden framgår av förordning
(1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Förordningen är svårtolkad,
speciellt vad avser nedlagda verksamheter som har förorenat eller för
Försvarsmaktens nedlagda verksamheter som övergått i civil ägo.
Regeringen har, via en ändring i regleringsbrevet 2010 för Länsstyrelsen i
Västra Götalands län gett Länsstyrelsen i uppdrag att utreda hur
tillsynsansvaret för efterbehandlingsfrågor kan fördelas så att den blir enkel,
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entydig och ändamålsenlig. Utredningen föreslår att Länsstyrelsen får
tillsynsansvaret för de mest förorenande verksamheterna. Utredningen har
överlämnats till Miljödepartementet.
Därefter har Naturvårdsverket tagit fram förslag till ändringar och kompletteringar av lagstiftningen gällande tillsynsansvar över förorenade områden i
ett regeringsuppdrag som redovisades den 27 maj 2014.
Båda utredningarna har remitterats till berörda myndigheter. Regeringen har
ännu inte fattat beslut om några ändringar i tillsynsförordningen utan fört
frågan vidare till utredningen ”Enhetliga och effektiva system för
miljötillsyn och sanktioner” Denna utredning tillsattes den 14 april 2016
och uppdraget redovisat i april 2017.
Fortfarande är inte några förändringar gjorda i lagstiftningen vilket innebär
att det ibland uppstår oklarheter om vem som är tillsynsmyndighet över
föroreningen. Länsstyrelsen utgår dock ifrån att det är den som skulle varit
tillsynsmyndighet över den förorenande verksamheten om den varit i drift.
Detta kan innebära att Länsstyrelsen har tillsyn över en förorening som
kommit från tidigare verksamhet medan kommunen har tillsynen över den
pågående verksamheten.
Länsstyrelsens organisation och samverkan

Länsstyrelsens roll är att göra den regionala prioriteringen, att vägleda
kommunerna i deras arbete och att hos Naturvårdsverket söka medel för
undersökningar och åtgärder samt därefter fördela dessa medel. Därutöver
ska Länsstyrelsen genom aktiv tillsyn se till att ansvariga vidtar nödvändiga
åtgärder inom sina tillsynsobjekt.
Inom Länsstyrelsens miljöskyddsavdelning finns Enheten för förorenade
områden. I denna ingår all personal som helt eller till största delen har
efterbehandling av förorenade områden som arbetsområde. På enhetsmöten
deltar också personal från rättsenheten som arbetar med förorenade
områden, totalt 50 % av en årsarbetskraft. Samverkan sker internt inom
Miljöskyddsavdelningen med tillsynsenheten när det gäller föroreningar vid
verksamheter i drift.
Samverkan sker också med andra avdelningar, främst Natur-, Vatten- och
Samhällsavdelningen, bland annat inom den tvärsektoriella
Hållbarhetsberedningen samt i enskilda ärenden. Ett större samarbete finns
med Vattenavdelningen för att hantera frågor om förorenade sediment i
samband med vattenärenden och vattenarbeten. En representant för enheten
deltar i Länsstyrelsens klimatanpassningsgrupp som arbetar med
klimatanpassningsfrågor både inom länet och på Länsstyrelsen.
Enheten deltar också i nationella arbetsgrupper såsom, Nationella
tillsynsvägledningsgruppen, NSB – nationell samordning bidrag, NGBAnationell grupp för effektivare hantering av begränsat ansvar, En
representant för enheten deltar i regeringsuppdraget om båtbottenfärger,
Skrovmålet 2018/2020, som leds av Transportstyrelsen. Även i
regeringsuppdraget förorenade sediment (RUFS) deltar en representant för
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enheten. I kompetenscentrumet FRIST (forskargrupp på Chalmers Tekniska
Högskola) deltar enheten på styrelsemöten. En representant för enheten är
ordförande i Renare Mark väst.
Inom förvaltningen av EBH-stödet (länsstyrelsernas nationella databas över
misstänkta eller konstaterade förorenade områden) arbetar två
representanter från enheten.
Enheten ansvarar för riskklassning, kvalitetssäkring av databasen EBHstödet, tillsyn och sanering av förorenade områden samt tillsynsvägledning
kring dessa frågor.
Arbetet med förorenade områden sker utifrån miljömålet om giftfri miljö.
Länsstyrelsen har ett uppdrag att via bidrag, tillsyn och tillsynsvägledning se
till att det vid misstänkta eller konstaterade förorenade objekt utförs
undersökningar och nödvändiga efterbehandlingsåtgärder. Länsstyrelsen
prioriterar arbetet utifrån risken för allvarligast förorening och arbetar därför
i första hand med de områden som har riskklass 1 eller 2.
Utgångspunkten för Länsstyrelsens arbete med förorenade områden är att
verka för att genom tillsyn och tillsynsvägledning öka andelen
privatfinansierade åtgärder.
Tillsynsarbetet omfattar både verksamheter i drift och nedlagda
verksamheter där det fortfarande finns någon ansvarig och där Länsstyrelsen
är tillsynsmyndighet. Dessutom ska Länsstyrelsen hantera frågan om
förorenade områden vid nedläggningar av verksamheter, vid utökning av
befintliga verksamheter, vid framtagande av statusrapport för IEDverksamheter samt vid anmälningar om sanering i samband med
exploatering. Vi tagit fram en information till verksamhetsutövarna om att
arbeta med handlingsplaner för förorenade områden. Se bilaga 4.
Enheten för förorenade områden ansvarar för arbetet med statliga bidrag till
undersökningar och åtgärder. Enheten ansvarar också för arbetet med bidrag
till sanering av förorenade områden som ska bebyggas med bostäder.
Arbetet bedrivs i samråd med Samhällsbyggnadsenheten.
Frågor om förorenade områden kommer också in i Länsstyrelsen arbete med
detalj- och översiktsplaner. Miljöskyddsavdelningen deltar i detta arbete och
bevakar att frågan tas upp i detaljplanerna när de berör områden som är med
i EBH-stödet och att förorenade områden beskrivs i översiktsplanerna.
Alla EBH-objekt i Västra Götaland finns i ett GIS-lager i Länsstyrelsernas
gemensamma Webb-GIS. Samtliga handläggare på Länsstyrelsens alla
enheter har tillgång till Webb-GIS. Informationen om EBH-objekten
används bland annat i arbetet med detalj- och översiktsplaner och i
vattenförvaltningsarbetet.
I arbetet med förorenade områden används Webb-GIS främst för att ta fram
fastighetsnamn och kartor samt för att bedöma närhet till exempelvis
riksintressen såsom vattentäkter, Natura 2000-områden och bebyggelse.
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2019 lanserades en ny nationell EBH-karta på länsstyrelsernas
gemensamma webbsida för karttjänster. Syftet med kartan är att göra EBHinformation lättillgänglig samt att förenkla processen att begära ut
ytterligare information från EBH-stödet.
1.4.2.
Kommunerna
Kommunerna ska aktivt arbeta med sina tillsynsobjekt och därutöver
fungera som huvudmän för undersökningar och åtgärder där ansvariga
saknas.
För de flesta kommunerna är tillsynen över förorenade områden till mycket
stor del händelsestyrd. Man handlägger ärenden som berör undersökningar
och saneringar i samband med exploateringar, nedläggning av
verksamheter, installering av bergvärmepumpar, infrastrukturprojekt samt
vid stora nybyggnadsprojekt där industriområden omvandlas till bostäder.
Tillsyn sker också i samband med miljötillsyn på pågående verksamheter.
Tillsynsvägledning

Hur kommunerna prioriterar arbetet med förorenade områden varierar
kraftigt i länet. Detta innebär att även de objekt som är högt prioriterade i
inventeringen (riskklass 1 eller 2) kanske inte blir föremål för aktiva
tillsynsinsatser om den kommun som ansvarar för tillsynen inte har avdelat
tillräckliga resurser för att arbeta med förorenade områden.
Ett sätt att underlätta arbetet för kommunerna och därmed få en positiv
effekt även med mindre medel är om Länsstyrelsen kan tillhandahålla
varierad och relevant tillsynsvägledning så som utbildningar och övrigt
handledningsmaterial.
1.4.3.
Regional miljösamverkan
Miljösamverkan Västra Götaland är ett projektsamarbete som ska leda till
ett effektivare miljö- och hälsoskyddsarbete i länet. Målet är att nå en
långsiktigt hållbar utveckling i Västra Götaland.
Miljösamverkan har tagit fram ett antal handledningsmaterial som rör
förorenade områden. Miljösamverkan Västra Götaland har också
gemensamt med Miljösamverkan Värmland tagit fram en
tillsynshandledning för hantering av schaktmassor som publicerades 2010.
Vidare finns det en webbaserad vägledning, Tillsynsportalen Väst, där
EBH-frågor är ett eget tema. Där kan både kommunerna och Länsstyrelsen
utbyta erfarenheter och ställa frågor. Tillsynsportalen Väst är tänkt att vara
länsstyrelsens primära kontaktväg ut mot kommunerna.
Projekt Efterbehandling förorenade områden - strategiskt arbete 2013–2015

Projektets syfte var att skapa förutsättningar för ett mer strategiskt arbete
med förorenade områden genom att handläggare på kommuner och
länsstyrelse skulle få ökad kunskap, rutiner och verktyg samt bättre samsyn.
Projektgruppen valde två fokusområden:
En inriktning på förorenade områden inom fysisk planering, samt förslag på
bättre arbetssätt och verktyg för att kunna arbeta mer strategiskt.
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Handläggarstödet riktade sig till dem på kommunen och länsstyrelsen som
kan behöva beakta förorenade områden i sitt arbete med fysisk planering,
till exempel miljö-, plan-, bygglovshandläggare samt mark- och
exploateringsingenjörer.
Delen ”Verktyg och arbetssätt” riktade sig främst till miljökontoren där
förslag på verktyg och arbetssätt togs fram för att underlätta det strategiska
arbetet med förorenade områden.
Handläggarstödet är en bild där man kan klicka på olika blomblad och
komma till olika beskrivningar. Det finns också som en samlad rapport.

Figur 1. Handläggarstödet.

Handläggarstödet riktar sig till dem på kommunen och länsstyrelsen som
kan behöva beakta förorenade områden i sitt arbete med fysisk planering.
Seminariet ordnar man på sin egen kommun med hjälp av underlagsmaterial
från MVG. Det vänder sig till de som arbetar med fysisk planering eller
exploateringar, exempelvis plan-, miljö- och bygglovshandläggare, markoch exploateringsingenjörer med flera.
Syftet med seminariet är att utbyta kunskap om hur förorenade områden kan
beaktas vid fysisk planering samt att träffas kollegor för att diskutera och
utveckla det interna arbetssättet.
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Figur 2. Länkar på Tillsynsportalen.

Med utgångspunkt i den samverkan mellan Hallands och Västra Götalands
län som etablerades under Tillsynsutveckling i Väst (TUV), påbörjade
MVG under 2014 ett samarbete med Miljösamverkan Halland som sedan
fortsatt och utvecklats.
Inventering av förorenade områden

Projektet inriktade sig på att vägleda kommunerna i deras inventering av
förorenade områden på sina tillsynsobjekt med pågående verksamhet.
Handledningsmaterialet finns att hämta på Tillsynsportalen Väst samt på
Miljösamverkan Västra Götaland. Projektet genomfördes i samverkan
mellan Västra Götaland och Hallands Län.

Figur 3. Inventeringsprocessen.

Inventering av förorenade områden är ett viktigt underlag för att få kunskap
om de förorenade områden man har i kommunen och hur man ska prioritera
efterbehandlingsinsatser mellan dessa. Osäkerheten i hur inventering av
kommunens tillsynsobjekt ska utföras gör att inventeringsarbetet i många
kommuner går sakta eller inte ens har påbörjats, varvid miljömålet Giftfri
miljö blir svårt att nå. Inom projektet togs det fram ett handläggarstöd där
alla delar som behövs för att inventera beskrivs som ett flödesschema.
Projektet anordnade även en utbildningsdag med teori och riskklassningsövningar.
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Fritidsbåtshamnar

Inom Miljösamverkan Halland och Västra Götaland har det bedrivits två
olika projekt med avseende på fritidsbåtar och uppställningsplatser. Under
2004 till 2006 drevs projektet Fritidsbåtshamnar där man tog fram en
tillsynshandledning för miljökontoren. Handledningen omfattade alla slags
miljö- och hälsoskyddsfrågor i fritidsbåtshamnar.
Under 2016 till 2017 drevs projektet Fritidsbåtshamnar 2 som en
uppföljning av det tidigare projektet Fritidsbåtshamnar. Projektets syfte var
att ta fram en aktuell tillsynshandledning för miljökontoren och att ta fram
informationstexter och broschyrer riktade till fritidsbåtshamnar, båtägare
och till kommunernas webbsidor. Inom projektet togs det även fram en
checklista för tillsyn av fritidsbåtshamnar.
1.4.4.

Övriga tillsynsvägledningsprojekt/tillsynsstöd

Tillsynsvägledning för förorenade områden vid uppställningsplatser för
fritidsbåtar

Under 2017–2018 drev länsstyrelsen i samarbete med SGI ett
tillsynsvägledningsprojekt för förorenade områden vid uppställningsplatser
för fritidsbåtar där syftet var att ta fram underlag för inventering,
undersökning, riskbedömning, åtgärder, ansvar och finansiering för
uppställningsplatser för fritidsbåtar. Projektet resulterade i att SGI tog fram
två rapporter Förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar –
inventering, undersökning, riskbedömning och åtgäder (SGI publikation 42)
och Förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar – ansvar och
finansiering (SGI publikation 43). Projektet avslutades med två seminarier där
resultatet presenterades för landets kommuner.
Tillsynsstöd för hantering av förorenade områden vid uppställningsplatser för
fritidsbåtar

Under 2018–2019 drevs ett tillsynsvägledningsprojekt med syfte att vara ett
stöd i tillsynen vid hantering av förorenade områden vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. Projektet finansierades genom bidrag för särskilda
tillsynsvägledningsprojekt beslutat av länsrådsgrupp 6. Inom projektet
samlades det in befintligt och relevant material såsom rapporter,
publikationer, broschyrer och tillsyns- och handläggningsvägledningar
knutet till ämnet. Det upprättades en rapport där processen från identifierat
till åtgärdat objekt kortfattat beskrivs och relevant insamlat material länkas.
Allt underlag finns även i ett separat bibliotek. Rapporten och biblioteket
finns tillgängligt på EBH-portalen. Inom projektet hölls även tre
webbinarier och ett seminarium för alla landets kommuner och
länsstyrelser.
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Identifiering av förorenade områden och miljöfarlig verksamhet med
sårbarhet för naturolyckor

Länsstyrelsen har genomfört ett projekt med en GIS-analys av förorenade
områden med känslighet för naturolyckor. Detta är ett led i arbetet med
klimatanpassning och målet är att genom tillsyn minska riskerna för
allvarliga olyckor från förorenade områden.

Analyser med Geografiska Informationssystem, GIS, har använts för att
göra en översiktlig kartläggning av förorenade och potentiellt förorenade
områden samt miljöfarlig verksamhet i Västra Götalands län för att klargöra
hur dessa kan komma att påverkas av framtida klimatförändringar.
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Genom kartläggningen kan arbetet med att åtgärda objekt med hög sårbarhet
prioriteras till de områden som medför störst risk för spridning av
föroreningar i framtiden.
Syftet med analysen är att identifiera vilka förorenade områden samt
miljöfarliga verksamheter som ligger inom områden där det finns sårbarhet
för skred, ras, erosion och översvämningar. Projektet utgår ifrån Metod A
som beskrivs i SGI Publikation 20, Riskbedömning av förorenade områden
med hänsyn till sårbarhet för naturolyckor – Information och råd (2016).
Metoden är framtagen för att identifiera förorenade områden där det kan
finnas förutsättningar för naturolyckor i ett större geografiskt område. För
närmare beskrivning av metoden hänvisas till SGI Publikation 20 (2016).
Denna analys undersöker förutsättningar för skred, ras och erosion enligt
Metod A, vidare undersöks också havsvattennivåhöjning.
Tabell 2. Antal objekt med sårbarhet för naturolycka
Län

Riskklass

Objekt med
sårbarhet

Västra Götalands

Riskklass 1
Riskklass 2
Riskklass 3
Riskklass 4
BKL 1
BKL 2
BKL 3
BKL 4

195
827
935
304
4
1399
1838
688

236
1091
1253
413
6
2135
2676
927

83%
76%
75%
74%
67%
66%
69%
74%

6190

8737

71%

Totalsumma

Totalt antal
objekt i analysen

% av
totalen

Objekt inom kategorierna riskklass 1 samt riskklass 2 har procentuellt den
högsta förekomsten av sårbarhet för naturolycka med 83% respektive 76%.
Av 2993 riskklassade objekt identifieras 2261 med en eller flera
naturolyckor. Majoriteten av dessa har sårbarhet för skred, detta beror delvis
på Västra Götalands topografi och jordarter. Likaså kan det härledas till
upplösningen då detaljnivån på skredlagret ”förutsättningar för skred i
finkornig jordart” är hög. Vidare har 3929 branschklassade objekt av totalt
5744 hamnat i en eller flera kategorier med sårbarhet för naturolycka. Även
här är flertalet identifierade med risk för skred.
Tabell 3. Antal identifierade naturolyckor
Naturolycka
KvickleRiskklass
Skred
reskred
Ras
Riskklass 1
135
0
61
Riskklass 2
554
2
253
Riskklass 3
493
3
497
Riskklass 4
158
1
177
BKL 1
3
0
1
BKL 2
836
1
628
BKL 3
1142
1
786
BKL 4
396
2
382
Total3717
10
2785
summa
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Erosion
18
98
62
19
89
95
68
449

Havsnivåhöjning
9
3
1
4
1
2
3
8
1306

Översvämning
50
202
168
49
0
199
237
108
1013

1.4.5.
Nationell tillsynssamordning
Nationella tillsynssamordningsgruppen har arbetat fram en gemensam
strategi för vägledning gentemot kommunerna. En så kallad miniminivå har
arbetats fram om vad och vilken vägledning kommunerna kan förvänta sig
från. Gruppen arbetar också fram vägledningsmaterial för att underlätta
tillsyn och handläggning vid förorenade områden. Under perioden 2017 –
2019 har ett handläggarstöd till kommunerna om handlingsplaner tagits
fram. Utöver det finns det framtaget ett presentationsmaterial som
Länsstyrelserna kan använda vid vägledning ut gentemot kommunerna. Ett
antal information- och diskussionstillfällen från den nationella gruppen
angående vägledningsmaterialet om handlingsplaner har hållits för övriga
Länsstyrelser för att underlätta vidare tillsynsvägledning. Deltagare är
nationella tillsynssamordnaren, samt ett antal av Sveriges Länsstyrelser.

1.4.6.
Miljösamverkan Sverige
Miljösamverkan Sverige är ett samverkansorgan kring tillsyn och
tillsynsvägledning inom miljöbalksområdet. Deltagare är Sveriges
länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och
vattenmyndigheten.
Målet är att samarbetet ska
•
Leda till en ökad samsyn mellan länsstyrelserna
•
Ge en mer enhetlig hantering i tillsynsfrågor över landet
•
Stödja länsstyrelserna både i deras roll som tillsynsvägledare och
som operativ tillsynsmyndighet.
År 2016 startade projektet ”Klimatanpassning i tillsyn, Hur kan negativa
effekter av klimatförändringar vägas in i tillsyn av miljöfarliga
verksamheter och förorenade områden? ”
Syftet med projektet var att minska de risker för föroreningsspridning som
ett förändrat klimat kan leda till, genom en mer klimatanpassad tillsyn av
miljöfarliga verksamheter och förorenade områden. Projektet avslutades
2018 med bl.a. ett webbinarium. I projektet togs det fram ett handläggarstöd
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och ett frågeblad som kan användas vid t.ex. tillsynsbesök. Allt material
finns att hämta på Miljösamverkan Sveriges hemsida. Rapporten finns
också tryckt och kan beställas från Länsstyrelsen.
http://www.miljosamverkansverige.se/Sv/projekt-och-rapporter/miljofarlig-verksamhet/Pages/klimatanpassning-i-tillsyn.aspx.

1.4.7. Vattenförvaltning
Enligt EU:s vattendirektiv ska alla vatten nå en god status. Vatten som
riskerar att inte klara kraven ska åtgärdas. Arbetet med direktivet löper på i
6-årscykler; tillståndsbeskrivning, åtgärder, uppföljning och rapportering.
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Eftersom många förorenade områden påverkar vattenkvaliteten i grund- eller
ytvatten så utgör saneringsåtgärder vid sådana områden en viktig del i
arbetet med att uppnå god vattenstatus. Detta är också en viktig
prioriteringsgrund när vi väljer vilka områden som bör undersökas och
åtgärdas först.
Arbetet med vattenförvaltning drivs i förvaltningscykler om sex år, där
olika arbetsmoment återkommer. Den första cykeln avslutades 2009,
följande avslutades 2015, och nästa igen 2021. Vattenmyndigheternas
arbete leder fram till tre beslutsdokument; förvaltningsplan,
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram.

Figur 4. Framtagande av miljökvalitetsnorm.

Underlagen till dessa produkter kommer från momenten övervakning,
kartläggning och analys, samhällsekonomisk konsekvensanalys,
miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram (med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning). Arbetet förankras med löpande samverkan.
Se vidare på www.vattenmyndigheterna.se.
1.4.8.
Miljöövervakning
Tre miljöövervakningsprojekt och en kunskapssammanställning har hittills
genomförts för att följa upp eventuellt förorenade områden.
Fritidsbåtshamnar
Under 2011 avrapporterades ett miljöövervakningsprojekt finansierat av
miljömålsmedel med inriktning på hur situationen ser ut i småbåtshamnar
med avseende på organiska tennföreningar i ytsediment (0-2 cm) och i djupare sediment (8-10 cm). Ungefär 40 lokaler undersöktes vid Vänern,
Mjörn, Göta Älv och västkusten. Resultaten visade på fortsatt höga halter av
TBT (tributyltenn) och dess nedbrytningsprodukter i ytsedimenten på
många håll i länet, och starka indikationer visar att det fortfarande sker ett
tillskott till sedimenten.
Ett uppföljningsprojekt har genomförts på uppställningsplatser för att se om
de kan vara en bidragande källa till det pågående tillskott av TBT som
indikerats i sedimentstudien. Fokus låg på hårdgjorda uppställningsplatser
där det fanns ett dagvattensystem. Prover har analyserats på dagvatten (efter
kraftig nederbörd) och slam i dagvattenbrunnarna. Prover i mark har tagits
där det varit genomförbart samt på 12 icke hårdgjorda uppställningsplatser.
Samtliga markprov visade kraftigt förhöjda halter av TBT, koppar och zink.
Dagvattnet visade på akuttoxiska halter av TBT, koppar och zink i utgående
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vatten. Slammet från dagvattenbrunnarna överskred farligt avfallsnivån i
flera fall (TBT, koppar och zink).
Laxsjön

Området kring Laxsjön i Bengtsfors kommun har sedan länge varit
industrialiserat med framförallt kloralkaliindustri uppströms, pappers- och
massaindustrier och träimpregnering. Sedimenten i Laxsjön har påverkats
med utsläpp av dioxin, pentaklorfenol, olja, kvicksilver, tungmetaller,
ftalater med mera. Under 2011 har sedimenten i Laxsjön undersökts i ett
miljöövervakningsprojekt på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Målsättningen har varit att få en bild av föroreningssituationen i framförallt
ytliga sediment.
Resultaten visar att det framför allt är i Laxsjöns norra delar som förhöjda
halter av dioxiner och DEHP (mjukgörare för plast) påträffas.
Upperudsälven

Upperudsälvens avrinningsområde är belastat av miljögifter som påverkar
vattenkvaliteten. Det finns inte någon helhetsbild av föroreningssituationen
och påverkan på skyddsvärda miljöer/organismer. Projektet ”Miljögifters
påverkan och skydd av värdefulla miljöer i Upperudsälven” syftade till att
få bättre kunskap om föroreningskällornas påverkan på vattensystemet.
På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland har Golder Associates AB
under 2015 utfört en datasammanställning utifrån befintligt underlag.
Uppdraget har finansierats via VÅGA-medel (VattenÅtgärdsAnslaget).
Syftet med uppdraget var att få kunskap om var föroreningskällorna finns,
sammanställa och åskådliggöra befintlig information samt göra en samlad
bedömning av föroreningssituationen. Utifrån ovanstående kan en
prioritering göras av vad som är fortsatt viktigt att reda ut inför eventuella
framtida undersökningar.

1.5.

Länsstyrelsernas databas för förorenade områden

Länsstyrelserna har en gemensam databas, EBH-stödet, över förorenade
områden. Syftet med EBH-stödet är att samla information om misstänkta
eller konstaterade förorenade områden. Informationen kan användas för
prioritering av efterbehandlingsinsatser (lokalt, regionalt och nationellt),
men även som underlag i andra typer av ärenden som till exempel, fysisk
planering, tillsyn, tillståndsprövning, grävarbeten och fastighetsöverlåtelser.
I EBH-stödet lagras, utöver inventeringsinformation, även information i
utrednings- och åtgärdsfaserna. EBH-stödet användas för att bevara
information som till exempel vilka verksamheter som har funnits och finns
kvar på platsen, vilka miljötekniska markundersökningar som har gjorts och
slutrapporter på vilka åtgärder som har utförts. Länsstyrelsens tillsyns- och
bidragsobjekt uppdateras löpande av handläggarna inom Enheten för
förorenade områden.
Varje år skickar Länsstyrelsen uppdateringslistor till alla kommuner i länet.
Kommunerna ges på så sätt möjlighet att uppdatera sina tillsynsobjekt.
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1.6.

Strategi för arbetet med förorenade områden

1.6.1.
Registrering och prioriteringar
För att hantera alla de närmare 80 000 potentiellt förorenade platser som
länsstyrelserna tillsammans har pekat ut har Naturvårdsverket utvecklat en
metod för att prioritera de mest angelägna objekten. Alla identifierade
platser registreras i EBH-stödet. På de platser där det förekommit
verksamheter som man av erfarenhet vet kan orsaka föroreningar görs en
riskklassning. Den görs utifrån vilken risk området kan utgöra för
människors hälsa och miljö. Riskklass 1 och 2 innebär mycket stor
respektive stor risk och riskklass 3 och 4 innebär måttlig respektive liten
risk.
Områden med hög riskklass (1 och 2) bör undersökas mer noggrant genom
miljötekniska markundersökningar. Platser där riskerna bedöms som
måttliga eller låga (klass 3 och 4) prioriteras normalt inte för vidare
undersökningar eller åtgärder. Om området exploateras, eller om
markanvändningen ändras, kan det dock bli aktuellt med undersökningar.
Länsstyrelsen genomför kontinuerligt arbete med att revidera riskklasser till
exempel då nya uppgifter framkommer eller när undersökningar och
åtgärder genomförts. Uppgifterna i länsstyrelsernas databas används även
som underlag i andra typer av ärenden som exempelvis statusklassning
enligt vattendirektivet, framtagande av riskplaner enligt
översvämningsdirektivet, fastighetsöverlåtelser, tillsyn, tillståndsprövning
och fysisk planering.
Länsstyrelsen stöttar och vägleder kommunerna i sitt arbete med att
inventera sina tillsynsobjekt. Inventeringsresultaten utgör vidare ett
underlag för prioritering av objekt för fortsatta undersökningar, utredningar
eller åtgärder, vilket innebär att arbetet styrs av en länsvis prioritering av de
riskklassade objekten.
Inom ramen för respektive kommuns efterbehandlingsarbete sker även
prioritering utifrån kommunperspektiv för främst nedlagda eller pågående
verksamheter med ansvariga. Länsstyrelsens roll blir där en stödjande
funktion. Utgångspunkten är att områden med hög riskklass (1 och 2) bör
undersökas mer noggrant genom miljötekniska markundersökningar.
I bilaga 1 finns en prioriteringslista över förorenade områden i länet med
riskklass 1, platser med mycket stor risk. Prioriteringen utgår från ett hälsooch miljöskyddsperspektiv. De 26 högst prioriterade objekten har
rangordnats, övriga är redovisade i olika branscher. Skälet till att göra
ytterligare en prioritering är att de mest angelägna områdena ska undersökas
och åtgärdas först för att få största möjliga riskreduktion så snabbt som
möjligt. Exempel på prioriteringsgrunder är typ av förorening, hälsorisker
vid objektet och hur stor spridning av föroreningen som sker till
skyddsvärda vatten.
1.6.2.
Strategi för undersökningar och utredningar
De områden som prioriterats efter riskklassningen undersöks mer noggrant
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genom markundersökningar och provtagningar. Därefter avgörs om området
behöver undersökas vidare, om efterbehandlingsåtgärder behövs och i
vilken omfattning.
Undersökningar av förorenade områden genomförs stegvis. Några av de
begrepp som används för de olika stegen är förstudie och huvudstudie.
Förstudie är en inledande undersökning som syftar till att ta reda på om
platsen är förorenad. Visar resultaten från förstudien att ytterligare
undersökningar är nödvändiga görs en huvudstudie. Huvudstudien ska
genomföras så grundligt att ett beslut om eventuell åtgärd ska kunna tas
med ledning av resultaten.
År 2009 utkom Naturvårdsverket med tre vägledande rapporter för
utredningsarbetet av förorenade områden (rapport 5976, 5977 och 5978).
Framförallt i rapport 5978 - Att välja efterbehandlingsåtgärd beskrivs
översiktligt utredningsprocessens olika steg.
Vid undersökning av ett förorenat område kan provtagning behöva ske i
exempelvis jord, grundvatten, ytvatten, sediment, inomhusluft och
byggnadsmaterial. Proverna skickas till godkänt laboratorium där
analyserna utförs. Resultatet från analyserna, tillsammans med annan
information om området, används sedan för att bedöma föroreningssituationen på platsen. Allt sammanställs i en rapport, där man också
redovisar vilka risker som är förknippade med föroreningarna på området.
Vid mer detaljerade undersökningar utreds också vilka åtgärder som är
möjliga att utföra samt kostnaden för dessa. Undersökningar bör
genomföras av erfarna konsulter.
För områden där det saknas ansvarig som ska bekosta undersökningar kan
kommunen och Länsstyrelsen ansöka om medel från Naturvårdsverket för
att göra en översiktlig undersökning av objektet (en s.k. förstudie). Den
möjligheten finns endast för objekt som i inventeringen tilldelats riskklass
1, och i viss mån för objekt i riskklass 2. Efter att förstudien genomförts och
resultaten granskats görs en ny riskbedömning. Om objektet fortfarande
anses prioriterat kan medel sökas för en fördjupad undersökning (en s.k.
huvudstudie).
Vid undersökningar med statsbidrag ska kommunen, annan myndighet
(oftast SGU) eller Länsstyrelsen ansvara för genomförandet.
Länsstyrelsens målsättning är att få kommunerna att ta huvudmannaskapet.
Det innebär att objekt belägna i kommuner som är villiga att vara huvudman
prioriteras i ansökningarna. Länsstyrelsen vill att kommunerna deltar i så
stor utsträckning som möjligt, inte minst i kompetenshöjande syfte. Detta är
mycket värdefullt när kommunen i ett senare skede ska vara huvudman vid
en eventuell efterbehandlingsåtgärd.
När det gäller nya objekt som Länsstyrelsen söker upp för att få in i
utredningsfas kommer de objekt där klorerade alifater och/eller dioxiner är
dominerande förorening att prioriteras.
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Innan en förstudie kan genomföras med bidragsmedel ska en översiktlig
ansvarsutredning utföras. En ansvarsutredning ska bifogas en ansökan om
medel för huvudstudie. Länsstyrelsen genomför ansvarsutredningar för sina
tillsynsobjekt medan kommunen gör dem för sina. Länsstyrelsen granskar
dock alltid ansvarsutredningarna i samband med bidragsansökningarna.
Ansvarsutredningen kan göras enligt en av Länsstyrelsen framtagen mall.
Länsstyrelsen har även en rådgivande roll gentemot kommunerna.
De förorenade områden som hanteras genom tillsyn innefattar alla
förorenade områden där det finns en eller flera helt eller delvis ansvariga.
Eftersom ansvariga kan försvinna genom konkurser, försäljning eller
dödsfall så har många objekt inom tillsynsspåret en akut karaktär. Nya
objekt tillkommer både genom att vi med en aktiv tillsyn får undersökningar
gjorda och genom att verksamheter läggs ner. Sådana objekt måste bevakas
och det gäller att agera i tid innan konkursen avslutas eller försäljning sker.
Länsstyrelsen har fastställt interna riktlinjer för tillsyn av förorenade
områden vid pågående miljöfarliga verksamheter i riskklass 1 och 2 för att
öka antalet privatfinansierade åtgärder i det ordinarie tillsynsarbetet.
Målsättningen är att berörda verksamhetsutövare ska undersöka och bli
medvetna om vilka föroreningar som finns inom det egna
verksamhetsområdet så att efterbehandlingsåtgärder vidtas då tillfälle ges i
samband med ombyggnationer eller andra förändringar i verksamheten.
1.6.3.
Strategi för åtgärder
Det finns flera olika åtgärder för att efterbehandla ett förorenat
område. Vilken åtgärd som är lämpligast bedöms från fall till fall. Det
kan ta lång tid från det att ett förorenat område upptäcks till att
platsen blir sanerad. Saneringar är oftast mycket kostsamma. Valet av
åtgärd är beroende av vilken typ av förorening det rör sig om.
Det finns många olika typer av saneringsåtgärder. Vanligast är s.k.
schaktsanering då förorenat material grävs bort och ersätts med nytt
material. Andra åtgärder kan vara in situ-baserade då en sanering görs
utan att förorenat material grävs upp. Det kan gälla pumpning av
grundvatten eller behandling med bakterier och kemikalier.
Ytterligare åtgärder kan vara s.k. on site-åtgärder vilka huvudsakligen
utgörs av jordtvätt på plats varefter materialet återförs dit där det
hämtades. Slutligen kan åtgärder vidtas för att förhindra spridning av
föroreningar genom olika barriärkonstruktioner.
I Naturvårdsverkets rapport Att välja efterbehandlingsåtgärd (rapport
5978) finns en preferenslista för hjälp vid prioritering av
åtgärdsmetoder. Rangordningen bör ske enligt följande:
1. Destruktion
2. Separation och koncentration
3. Omvandling
4. Fastläggning
5. Deponering eller inneslutning
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Då deponering eller inneslutning generellt bör vara det sista alternativet är
det önskvärt att fler saneringar genomförs på annat sätt än genom att gräva
upp och deponera de förorenade massorna.
För objekt som har undersökts med bidrag kan huvudmannen efter utförd
huvudstudie ansöka till Länsstyrelsen om bidrag till avhjälpande av
föroreningsskada för objektet. Om objektet anses regionalt prioriterat och
övriga kriterier i bidragsförordningen uppfylls ansöker Länsstyrelsen till
Naturvårdsverket om statliga medel för objektet. Beviljade medel
vidarebefordras till huvudmannen för genomförande av projektet.
Under 2016 reviderade Naturvårdsverket den nationella planen för
fördelning av statliga bidrag för efterbehandling (rapport 6720). I planen
finns urvalskriterier som ska vara vägledande för Naturvårdsverket vid
beslut om bidrag. Urvalskriterierna syftar till:
• Tillsynsdriven efterbehandling
• Ökat bostadsbyggande
• Teknikutveckling
• Färdigställa pågående och initierade projekt
• Effektiv anslagshantering
För mer information, se också den senaste versionen av Naturvårdsverkets
kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling
och sanering.

1.6.4.
Vägledningsmaterial
Vägledningsmaterial som omfattar både inventering, undersökningar och
åtgärder finns att hämta på nedan webbplatser. Materialet utgörs av en
mängd olika rapporter och innehållet speglar väl efterbehandlingsarbetets
svårighetsgrad.
•
•
•
•
•

Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se/
SGI, www.swedgeo.se/.
SGU, www.sgu.se/samhallsplanering/fororenade-omraden/.
Åtgärdsportalen, http://atgardsportalen.se/
EBH-portalen, www.ebhportalen.se
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1.6.5.
Strategi för tillsynsvägledning
Länsstyrelsens samlade tillsynsvägledning beskrivs i en
tillsynsvägledningsplan som omfattar de tre följande åren. Planen revideras
vid behov för att ständigt vara aktuell. I planen finns en strategi och
övergripande prioritering av tillsynsvägledningsinsatserna för hela
miljöbalkens område.
Tillsynsvägledning inom förorenade områden anpassas löpande i syfte att
höja kompetensen såväl hos kommunerna som hos Länsstyrelsen och för att
skapa aktiva nätverk för samverkan. Genom att aktivt bedriva
tillsynsvägledning ökar förutsättningarna för att länets mest förorenade
områden utreds och åtgärdas samt att handläggningen håller en jämn och
god kvalité.
För att strukturera tillsynsvägledningen planeras insatserna långsiktigt och
följer en cykel som bygger på handläggarnas deltagande under flera år, se
figur 5. Cykeln består av olika utbildningar och andra former av
tillsynsvägledning. Perioderna delas in enligt nedan:
• Ansvarsutredning och föroreningsskada
• Undersökning och riskbedömning
• Åtgärdsutredning och riskvärdering
• Åtgärd och uppföljning

2.
Undersökning
Riskbedömning

1.
Ansvarsutredning
Föroreningsskada

Samverkan

3.
Åtgärdsutredning
Riskvärdering

4.
Åtgärd
Uppföljning

Figur 5. Figuren visar inom vilka områden Länsstyren bedriver tillsynsvägledning med
fokus på ett block i taget.
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1.6.6.
Information om förorenade områden
Länsstyrelsen ansvarar för att information om vilka områden som är
förorenade finns tillgänglig och sprids. Det är dock viktigt att man då
informationen lämnas ut tydligt redogör för vilken noggrannhet
informationen har och vad en riskklassning innebär. En riskklassning enligt
MIFO är inte juridiskt bindande, utan kan ändras då nya uppgifter
inkommer eller om åtgärder genomförs. Främst är riskklassen ett verktyg
för prioritering inom Länsstyrelsens och kommunernas EBH-arbete.
Uppgifterna i EBH-stödet ses som allmänna handlingar och tillhandahålls i
allmänhet på begäran för de objekt som kommunicerats. Kommunicering
har då skett med berörda fastighetsägare för de registrerade objekten.

1.7.

Prioriteringsgrunder i länet

Länsstyrelsen har använt EBH-stödets Prioriteringslista vilket innebär att
samtliga objekt i riskklass 1 är med i Prioriteringslistan. Se bilaga 1. De
första 26 är rangordnade. Därefter har objekt delats upp i grupperna
sågverk/träimpregnering, kemtvättar, massa- och pappersindustrier,
textilindustri, oljedepåer/raffinaderier, kemiindustrier,
verkstadsindustrier/gjuterier/ytbehandling/smältverk samt övriga branscher.
På listan finns både pågående och nedlagda objekt, med eller utan ansvariga
och både Länsstyrelsens och kommunernas tillsynsobjekt.
Prioriteringslistan är en levande lista som uppdateras och revideras varje år
allteftersom kunskaperna om objekten ökar eller efterbehandlingar sker.
De objekt tillsynsmyndigheterna arbetar med kan utifrån givna
förutsättningar delas in i fyra grupper:
•

Akuta åtgärder
Vid exempelvis läckage eller olyckor där akuta insatser krävs.
Men även vid nedläggning av anläggningar krävs någon form
av akut insats. Då är det via tillsynen detta hanteras.

•

Gamla föroreningar på fastigheter vid verksamhet i drift
Dessa frågor hanteras både i samband med prövning av nya
eller ändrade tillstånd och i tillsynsarbetet.

•

Föroreningar på fastigheter där ingen verksamhet bedrivs idag
I första hand objekt i riskklass 1. Objekten kan vara såväl
tillsynsobjekt som bidragsobjekt. Allt vanligare har blivit att
objekten är båda delarna. En del av dessa objekt ligger under
kommunal tillsyn varvid Länsstyrelsen genom
tillsynsvägledning försöker få åtgärder utförda. De objekt där
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och där ansvariga finns
kräver ofta en omfattande arbetsinsats genom förhandlingar för
att undvika att beslut om undersökningar eller åtgärder blir
överklagade. Detta kan undvikas om bra kontakter etableras
tidigt för objektet. Vid objekt som kan bli bidragsärenden
gäller det att uppmuntra kommunerna att söka
utredningsbidrag och att ta på sig huvudmannaskapet.
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•

Åtgärder vid exploatering
Här är det främst huvudmannen för exploateringen som genomför åtgärderna. Inom denna kategori utmärker sig Göteborgs stad. Här sker
de absolut flesta åtgärderna eftersom här finns ett exploateringstryck
och de höga markpriserna förmår att bära saneringskostnaderna.
Inom många andra delar av länet är situationen sådan att en
exploatering inte förmår bära någon extra kostnad.
Exploateringsärendena har ökat under senare år och förväntas öka i
framtiden. Ibland visar det sig också att föroreningen är allvarligare
än man först trodde. Exploateringsärendena har, liksom
nedläggningsärendena, en akut karaktär och det gäller att
tillsynsmyndigheten kan agera utan dröjsmål om vi ska få in våra
synpunkter i projekten.

1.7.1.
Länsstyrelsens tillsyn och tillsynsvägledning
Länsstyrelsen hade under flera år ett uppdrag i regleringsbrevet att öka
antalet privatfinansierade åtgärder. Vi har behållit denna inriktning. Våra
viktigaste insatser är därför att få till stånd undersökningar och åtgärder som
de ansvariga verksamhetsutövarna finansierar. Uppmärksamheten kring
markföroreningar ökar hela tiden, vilket medför ett ökat antal ärenden som
är relaterade till förorenade områden.
Hittills har Länsstyrelsen prioriterat sågverksindustrin med dopp- och
tryckimpregneringsanläggningar, textilindustrierna samt skogsindustrin.
Gemensam nämnare för dessa är att de alla kan ha bidragit till
dioxinföroreningar. Focus har också legat på de verksamheter som kan ha
bidrag med föroreningar i form av klorerade lösningsmedel så som
verkstadsindustrierna samt kemtvättar. Länsstyrelsen kommer att fortsätta
prioritera tillsyn och vägledning över verkstäder samt kemtvättar.
Fritidsbåtshamnar kommer också prioriteras framöver.
Områden förorenade med PFAS har uppmärksammats under senaste åren då
dessa föroreningar är hälso- och miljöfarliga i extremt låga halter.
När det gäller pågående verksamheter så prioriteras raffinaderier och den
petrokemiska industrin, annan kemisk industri samt de verksamheter som
ska ta fram statusrapporter. Vidare har ett projekt gällande Energihamnen
genomförts med syfte att få fram en kartläggning av föroreningsbilden samt
riktlinjer för hur föroreningarna ska hanteras vid pågående drift och
exploatering.
Länsstyrelsen prioriterar sina tillsynsobjekt som är klassade i MIFO
riskklass 1 (97 st av totalt nästan 230 objekt i riskklass 1) och där
tillsynsinsatser har påbörjats (44 st). Dessutom prioriteras arbetet med
statusrapporter, akuta ärenden såsom nedläggningar, exploateringar och
olyckor.
Det tillsynsdrivna arbetet med efterbehandlingar kan delas upp i följande
fem grupper:
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1. Tillsyn vid pågående verksamheter. Länsstyrelsen har tagit fram
riktlinjer för hur efterbehandlingsfrågorna ska hanteras vid pågående
verksamheter, se bilaga 3. Länsstyrelsen anser att objekt i riskklass 1
och 2 bör göra miljötekniska markundersökningar för att utreda
föroreningssituationen. Detta är viktigt att veta inför till exempel
ledningsdragningar och nybyggnationer. För att få
verksamhetsutövarna att systematiskt arbeta med förorenade
områden har Länsstyrelsen tagit fram en vägledning om
handlingsplaner, se bilaga 4.
Ärenden drivs antingen på initiativ av oss eller efter initiativ av
verksamhetsutövaren, till exempel vid ombyggnationer,
ledningsdragningar eller nedläggning av delar av anläggningen.
Till denna punkt räknas också arbetet med att ta fram statusrapporter
som en följd av industriutsläppsdirektivet (IED) på de verksamheter
som fått offentliggjorda BAT-slutsatser (Bästa tillgängliga teknik).
Statusrapporten ska vara klar fyra år efter antagandet av BATslutsatserna. En statusrapport omfattar undersökningar av mark och
grundvatten med avseende på ämnen som nu används. De flesta av
dessa anläggningar tillhör riskklass 1. I samband med att
verksamhetsutövaren tar fram en statusrapport försöker vi genom
dialog få företagen att undersöka sediment respektive att kartlägga
gamla föroreningar.
Inom fem år måste ca 70 s.k. IED-anläggningar ta fram en
statusrapport för mark och grundvatten. Om miljötekniska
markundersökningar redan gjorts blir statusrapporten mer att
betrakta som en biprodukt i verksamhetens pågående arbete med
markföroreningsfrågor.
2. Tillsyn vid verksamheter som är under nedläggning eller nyss
lagts ner. Detta kräver en direkt tillsynsinsats av oss innan den som
ansvarar för att utreda och åtgärda försvunnit.
3. Tillsyn i samband med exploatering. Vid exploatering blir exploatören ansvarig för att utreda och åtgärda eventuella föreningar. Vi
bevakar detta redan på planeringsstadiet.
4. Tillsyn av verksamheter som är nedlagda sedan länge. Denna del
är något de flesta tänker på när det gäller förorenade områden. Ofta
krävs det komplicerade ansvarsutredningar och skälighetsbedömningar.
5. Tillsynsvägledning (TVL) till kommuner. Detta kan gälla samtliga
ärendegrupper (1–4) där kommunen är tillsynsansvarig. Genom
olika branschprojekt har tillsynsvägledningen bland annat
prioriterats för kemtvättar, sågverk, galvanisk/kemisk ytbehandling
och uppställningsplatser för fritidsbåtar.
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2. Läget i länet
2.1.

Regionala förutsättningar

Västra Götalands län domineras av urberg som framförallt gnejs och granit
med mycket hög ålder, men här finns även yngre, lagrade bergarter i platåer.
Lerjordar dominerar i Bohusläns dalgångar samt på slätterna i Västergötland
och Dalsland. I de större städerna dominerar fyllnadsmaterial med mycket
varierande innehåll. I länet finns flera stora vattendrag och sjöar. Utmed
vattendragen har bebyggelse och industri koncentrerats. Länet har ett
omfattande och varierande näringsliv med mycket tung industri. Totalt finns
idag ca 900 tillståndspliktiga verksamheter i länet enligt miljöbalkens
bestämmelser.
Göteborgsregionen, vilken innefattar Göteborg med omnejd, ligger i ett
kustnära strategiskt läge och har under flera sekel utgjort ett handelscentrum
kring vilket ett flertal industrier har vuxit upp bland annat varvsindustri.
Idag återfinns här flera stora mekaniska verkstadsindustrier, tung
petrokemisk och kemisk industri, Nordens största oljehamn m.m.
Sjuhäradsbygden i länets södra del, med Borås som huvudort, har
dominerats av industrier inom textilbranschen. Längs Viskans dalgång har
det vuxit fram textilindustrier sedan 1700-talet. Industrierna hade sin
absoluta blomstringsperiod under mitten av 1900-talet men flertalet av dessa
lades ner, under 1970-talet och 1980-talet.
Fyrbodal (Fyrstad, Bohuslän, Dalsland) och Mittenälvsborg har sin
näringslivskärna koncentrerad till Fyrstadsregionen där Trollhättan under
lång tid har varit centrum för tung industri. I övrigt utmärks Fyrbodal av en
varierad glesbygd som omfattar både kustområden och brutna
skogsområden. Bad och kurortsnäring, fiskenäring, järnbruk och
efterföljande skogs- och pappersindustrier har lång tradition i distriktet.
Skaraborg präglas av stora slättbygder med jordbruk som största näring.
Jordbruksinriktningen har medfört att en mängd, huvudsakligen små,
företag har uppkommit inom främst verkstadsområdet. I
Skaraborgsdistriktet finns även andra industrinäringar; som exempel kan
nämnas området runt Tibro som är Sveriges möbelcentrum.
Där industriområdena finns där finns också flest förorenade områden. Ofta
ligger områdena nära vattenområden vilka kan vara av intresse ur
dricksvattensynpunkt. Kombinationen med skredrisk eller risk för
översvämningar, vilket finns utmed många vattendrag i länet, gör att en akut
påverkan kan uppstå.
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2.2.

Förorenade områden i länet

Figur 6. Karta över EBH-objekt med riskklass 1 (röd) och riskklass 2 (orange) i Västra
Götalands län.

2.2.1.
Inventering
Västra Götalands län präglas av en långvarig industriell verksamhet. Detta
har satt spår i miljön och länet har ojämförligt flest antal objekt i landet som
är klassificerade i riskklass 1 och 2 enligt MIFO, Naturvårdsverkets
Metodik för Inventering av Förorenade Områden.
Inventeringsarbetet i länet har pågått sedan slutet på 1990-talet. De objekt
och branscher som antas ha orsakat mest föroreningar har inventerats och
den bidragsfinansierade inventeringen av nedlagda verksamheter är nu
slutförd. Länsstyrelsen har inventerat nedlagda verksamheter samt alla
verksamheter i drift där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Kommunerna
inventerar sina tillsynsobjekt som är i drift. En del kommuner har inventerat
nedlagda objekt samt sina tillsynsobjekt i drift. Bedömningen som görs i
dagsläget är att kommunerna har ca 1 000 objekt kvar att inventera.
Det finns identifierat drygt 9000 potentiellt förorenade områden i Västra
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Götalands län, det vill säga platser där det har bedrivits, eller bedrivs
verksamhet som kan orsaka föroreningar.
Information om alla potentiellt förorenade områden som identifierats i länet
lagras i den nationella databasen, EBH-stödet. Identifieringen har
genomförts utifrån Naturvårdsverkets branschlista.
I Västra Götalands län finns det i dagsläget knappt 3000 objekt med
riskklass 1–4 i EBH-stödet. Av dessa är knappt 230 objekt i riskklass 1
varav cirka 50 är pågående verksamheter med Länsstyrelsen som
tillsynsmyndighet. I riskklass 2 finns ca 1100 objekt. Se figur 7.

Fördelning branschklass och riskklass
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1

2
Riskklass

3

4

Branschklass

Figur 7. Fördelning av länets förorenade områden på branschklass och riskklass (exklusive SPIMFAB-objekt).
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Riskklassfördelning Västra Götalands län
Kommun

ALE
ALINGSÅS
BENGTSFORS
BOLLEBYGD
BORÅS
DALS-ED
ESSUNGA
FALKÖPING
FÄRGELANDA
GRÄSTORP
GULLSPÅNG
GÖTEBORG
GÖTENE
HERRLJUNGA
HJO
HÄRRYDA
KARLSBORG
KUNGÄLV
LERUM
LIDKÖPING
LILLA EDET
LYSEKIL
MARIESTAD
MARK
MELLERUD
MUNKEDAL
MÖLNDAL
ORUST
PARTILLE
SKARA
SKÖVDE
SOTENÄS
STENUNGSUND
STRÖMSTAD
SVENLJUNGA
TANUM
TIBRO
TIDAHOLM
TJÖRN
TRANEMO
TROLLHÄTTAN
TÖREBODA
UDDEVALLA
ULRICEHAMN
VARA
VÅRGÅRDA
VÄNERSBORG
ÅMÅL
ÖCKERÖ

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 3

Riskklass 4

9
1
4
2
11
1
1

23
16
9
2
74
4
3
26
3
1
5
262
24
11
13
9
17
18
13
41
6
27
25
15
5
11
31
34
10
22
16
20
24
22
19
17
11
18
23
12
19
7
32
9
8
6
23
22
18
1086

21
14
19
11
107
12
7
69
14
9
12
173
21
14
14
15
16
18
22
16
16
13
30
48
18
11
38
13
15
43
51
16
14
8
17
24
23
34
11
29
28
9
21
41
28
12
30
17
8
1270

5
13
7
2
37
9
2
25
2
3
1
48
2
9
6
5
6
7
9
6
8
2
5
28
4
4
5
2
4
3
17
1
2
8
9
6
6
5
1
15
10
2
7
8
5
2
6
19

4
62
3
1
3
2
5
5
2
4
3
5
2
8
3
2
6
4
1
1
3
3
7
3
3
2
2
7
4
13
1
8
3
2
4
2
4
22

398

Tabell 4. Fördelning av riskklasser.

2.2.2.
Prioriterade branscher och objekt
Sedan flera år har Länsstyrelsen prioriterat branscherna skogsindustri,
sågverk och textilindustri. Detta gäller oavsett det rör sig om bidragsobjekt,
Länsstyrelsens tillsynsobjekt eller tillsynsvägledningsobjekt. Branschurvalet
har, utifrån hittills uppnådda resultat, visat sig vara helt riktigt. Därutöver
prioriteras redan påbörjade objekt antingen det är bidragsobjekt eller
tillsynsobjekt. Vi bedömer att det är viktigt att komma till avslut där arbeten
har påbörjats.
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Våra tillsynsvägledningsprojekt inom kemtvättar, fritidsbåtshamnar och
verkstadsindustrier med kemisk/galvanisk ytbehandling och avfettning med
klorerade lösningsmedel har visat att dessa branscher innehåller flera objekt
som är så allvarligt förorenade att de är i Riskklass 1. Dessa branscher
kommer därför fortsatt att prioriteras för tillsynsvägledning under
kommande år.
Skogsindustrier

I länet finns totalt 35 objekt inom pappers- och massabruk, varav 5 i drift.
De fyra anläggningar där nedläggning skett har krävt mycket arbete.
Sågverksprojektet

Länsstyrelsen har genomfört ett tillsyns- och tillsynsvägledningsprojekt
inom branschen sågverk som haft doppimpregnering med klorfenoler. Inom
länet finns det 17 sågverk som doppat med klorfenoler och som klassats i
riskklass 1. Av dessa har kommunen tillsynsansvaret för 14 st.
Arbetet skedde i tre delar
• Objekt där ansvarig finns och där Länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet.
• Objekt där ansvarig finns och där kommunen är tillsynsmyndighet.
• Objekt där ansvarig saknas och som behöver drivas med
bidragsmedel.
Riktlinjer för markföroreningar inom Energihamnen i Göteborg

Länsstyrelsen har tagit fram riktlinjer för markföroreningar inom Energihamnen i
Göteborg. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att föroreningar beaktas vid
markarbeten men även att underlätta för företag och tillsynsmyndigheter genom
enhetligare ärendehantering. Riktlinjerna omfattar beskrivning av arbetsgång och
myndighetskontakter, områdesspecifika riktvärden för mark samt riktlinjer för
undersökningar, markarbeten, saneringsåtgärder och masshantering. Riktlinjerna
finns på länsstyrelsens webb 1.
Kemtvättsprojektet MIFO fas 2

Länsstyrelsen har gjort s.k. MIFO-fas 2 undersökningar av 43 nedlagda
kemtvättar. Resultaten av dessa visar att ungefär en tredjedel (15) av
objekten har förhöjda eller kraftigt förhöjda halter av klorerade alifater
uppmätts i grundvatten eller porluft som motiverar att objekten undersöks
ytterligare.
Kommunerna är tillsynsmyndighet i samtliga fall. Länsstyrelsen bidrar
aktivt, bland annat med stöd för att ta fram ansvarsbedömningar för att
avgöra hur objekten ska drivas framåt. För fem av de allvarligaste objekten
söktes bidragsmedel till förstudie inför 2014. Resultatet ifrån förstudierna
medförde en nedklassning till riskklass 3 för ett objekt, nedklassning till
riskklass 2 för två objekt och två objekt kvarstår i riskklass 1. För de två
objekt som kvarstår i riskklass 1 pågår huvudstudie för ett objekt under
2019. För det återstående objektet söks medel för huvudstudie till 2020.
1

Länk till Riktlinjer avseende markföroreningar inom Energihamnen i Göteborg
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2014/riktlinjer-avseendemarkfororeningar-inom-energihamnen-i-goteborg.html
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Det finns för närvarande 16 kemtvättar i riskklass 1 och 203 i riskklass 2 i
länet. Klorerade ämnen är främst en hälsorisk och de kemtvättar som finns i
riskklass 1 har legat i eller i anslutning till bostadshus. Ibland har dessa
också eget grundvatten som kan vara förorenat. Det är därför en högt
prioriterad bransch att åtgärda.
Fritidsbåtshamnar och uppställningsplatser

Situationen med framförallt tennorganiska ämnen på uppställningsplatser
bedöms vara allvarlig. Undersökningar visar på mycket höga halter TBT i
mark på icke hårdgjorda uppställningsplatser, och för hårdgjorda
(asfalterade) uppställningsplatser på att mycket höga halter går ut via
dagvatten från områdena.
Både sedimentstudier (2010) och dagvattenstudier (2011–2012) påvisar en
signifikant pågående spridning av tennorganiska ämnen ut till havsmiljön.
Även koppar och zink visar samma trender. Resultaten visade på att det var
nödvändigt med omklassning av större uppställningsplatser för fritidsbåtar
(tidigare schablonklassat till riskklass 2 i Västra Götalands län).
Omklassningen utgår utifrån de generella riktvärden som togs fram av
Naturvårdsverket under 2016 för organiska tennföreningar, irgarol och
diuron. Hittills har 58 objekt utav ca 225 omklassats till riskklass 1.
Ytterligare objekt kan behöva omklassas när bättre underlag finns att tillgå.
Ett TVL-projekt avseende undersökningsmetodiker, resultatbedömning,
åtgärdsalternativ, finansieringsmodeller och juridik genomfördes under
2017. Arbetet generade två vägledningsrapporter ifrån SGI (SGI rapport 42
och 43). Under 2018 genomfördes ett projekt som samlade tillgänglig
information inom ämnesområdet på en plats. Seminarier hölls också för att
presentera materialet. Det underlaget finns att tillgå på EBH-portalen:
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/Fritidsbatar/tillsynssto
d-rapport-2019-30.pdf.
PFAS-högfluorerade ämnen

Poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är syntetiskt framställda
kemikalier som används i bland annat i brandsläckningsskum. PFAS är
extremt persistenta ämnen som är vattenlösliga, men ändå har förmåga att
ansamlas i levande organismer och orsaka toxiska effekter. Produktionen av
ämnena började på 1950-talet, och de började användas i
brandsläckningsskum på 1980-talet. De är vitt spridda i miljön och återfinns
i såväl människor och djur, som i sjöar och vattendrag. Vattentäkter, både
ytvatten- och grundvattentäkter, som ligger i områden där det finns
brandövningsplatser kan bli förorenade av PFAS.
PFAS-problematiken har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren då
flera dricksvattentäkter blivit förorenade med PFAS som kommer från användning av släckningsskum och flera myndigheter arbetar med uppdrag att
ta fram åtgärdsplaner.
I Västra Götalands län har extremt höga halter uppmätts vid
Försvarsmaktens flygbaser Såtenäs och Karlsborg, både i mark, grundvatten
och ytvatten. Mycket höga halter har också uppmätts vid den
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brandövningsplats som används av Stenungsundsindustrierna. Även vid
flygplatserna Säve, Landvetter och Malöga (Trollhättan) har höga halter
PFAS hittats. Vid Landvetter pågår reningsåtgärder.
Vägledning vid markarbeten inom Stallbacka industriområde.

Vägledning vid markarbeten inom Stallbacka med riktlinjer med avseende
på föroreningar av ferrokromslagg färdigställdes 2014 och finns på
Länsstyrelsens webbsida.
Vägledning Rödfyr

Länsstyrelsen har tagit fram ett informationsmaterial som kan utgöra stöd
till kommuner, företag och markägare som kommer i kontakt med rödfyr i
olika sammanhang.
I vägledningen tas frågor upp om rödfyrens klassning, lämpligt
omhändertagande, hälsoaspekter, planeringsaspekter mm. Vägledningen
bygger på nuvarande undersökningsresultat och kan behöva revideras om
ny kunskap framkommer. Rapporten heter ”Områden med rödfyr
Vägledning 2014-06-24” och finns på www.ebhportalen.se.
Verkstadsindustrier med ytbehandling av metaller med
elektrolytiska/kemiska processer och avfettning med klorerade lösningsmedel

Under 2015 drevs ett bidragsfinansierat TVL-projekt med fokus på
verkstadsindustrier med kemisk eller galvanisk ytbehandling och tidigare
avfettning med klorerade lösningsmedel. Förutom utbildning och
workshops stöttade vi kommunerna med att ta fram ansvarsbedömningar
och tips på vad man bör efterfråga vid tillsynen. Det finns 950 objekt i
denna bransch.
2.2.3.
Kommunernas arbete
En del kommuner har arbetat med EBH-frågor en längre tid och har
personer som i stort sett enbart arbetar med dessa frågor, exempelvis
Göteborg, Borås, Trollhättan, Lidköping och Ale. I dessa kommuner har
exploateringar av olika slag, till exempel infrastrukturprojekt och
bostadsprojekt, inneburit mycket EBH-arbete.
Även andra kommuner med sågverk och kemtvättar har arbetat med EBHfrågor då detta aktualiserats genom våra tillsynsvägledningsprojekt.
SPIMFABs arbetet med undersökningar och åtgärder vid bensinstationer
har inneburit mycket arbete inom alla kommuner.
Genom tillsynsvägledning och utbildningsdagar försöker vi stödja
kommunerna i deras arbete.
Miljösamverkan Västra Götaland ska under 2020 arbeta med ett projekt
kring ”Samverkan förorenade områden”. Projektet syftar till att stödja
kommunerna i arbetet med att ta fram kommunala handlingsplaner för
förorenade områden.
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Uppdatering av EBH-stödet

Varje höst efterfrågar länsstyrelsen att kommunerna ska uppdatera sina
objekt i EBH-stödet. Majoriteten av kommunerna uppdaterar sina objekt
men för vissa kommuner är det ett betungade arbete som inte hinns med. Att
EBH-stödet och kommunernas ärendehanteringssystem inte är kompatibla
eller kopplade gör att detta tar för mycket tid. Följden av detta blir att EBHstödet inte är uppdaterat i samma grad i alla kommuner.
2.2.4.
Hur långt har vi nått?
Det systematiska efterbehandlingsarbetet har pågått i snart tjugo år. I början
koncentrerades arbetet mot de s.k. bidragsobjekten, dvs. objekt där ingen
ansvarig fanns utan åtgärder kunde ske med statliga medel. Vi har nu
genomfört åtgärder vid fjorton objekt helt eller delvis med statliga bidrag
för åtgärder. Dessa områden är åtgärdade men efterkontroll pågår på ett
fåtal (se även bilaga 2). Två objekt har åtgärdats med hjälp av bidraget för
bostadsbyggnation. Åtgärderna på dessa slutförs under hösten 2019. Fem
objekt har åtgärdats med bidrag i samband med verkställighet av
förelägganden.
Objekt som tidigare beviljats bidrag återkommer ibland för ytterligare
ansökningar. Exempelvis Bengtsfors Sulfiten, där kommunen har ansökt om
och beviljats bidrag för sanering inför bostadsbyggnation för
efterbehandling av sju obebyggda tomter. För de bebyggda tomterna
bedömdes i huvudstudieskedet att de inte behövde åtgärdas under
förutsättning att riktlinjer för hantering av schakter m.m. följdes.
Numera har tyngdpunkten flyttats över till de s.k. tillsynsobjekten där någon
form av ansvar har konstaterats. Vid några objekt måste både bidragspengar
och tillsynsinsatser gentemot ansvariga användas för att få åtgärder till
stånd. Dessa objekt är alltid mer komplicerade och därmed tidskrävande till
sin karaktär. Några industrier har sanerats på grund av nedläggning.
Det huvudsakliga saneringsarbetet äger rum i de större städerna där
exploateringsärenden är vanliga. Stora områden i Göteborg har till exempel
åtgärdats till följd av bostadsbebyggelse. Normalt är markvärdet här så högt
att en sanering inte utgör ett hinder för utvecklingen. I Lidköping pågår
saneringar i flera områden i närheten av Vänern för att kunna utveckla dessa
för både handel och bostäder.
De åtgärder som beror på exploateringar går betydligt snabbare. Många av de
åtgärder som hittills genomförts till följd av exploateringar är till största delen
kommunens tillsynsobjekt.
SPIMFAB har också genomfört många åtgärder vid nedlagda
bensinstationer. Cirka 300 nedlagda bensinstationer i länet har sanerats av
SPIMFAB.
2.2.5.
Åtgärdade bidragsobjekt
Nedan redovisas de objekt där åtgärd pågått eller som åtgärdats, alternativt
där efterkontroll pågår, under åren 2016–2019. Tidigare åtgärdade objekt
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redovisas i bilaga 2.
Åtgärdade med åtgärdsbidrag

EKA Bengtsfors – En f.d. kloralkaliindustri (ca år 1897–1922) samt senare
verksamheter med bland annat kemtvätt. Förorenat av kvicksilver och
dioxiner. Saneringsåtgärderna pågick 2005–2009 och på platsen finns nu
EKA Miljörum. En stor mängd kvicksilver och dioxin har tagits bort från
området men de exakta mängderna är mycket svåra att bestämma på grund
av förekomsten av kvicksilver i fri fas. Mängderna omhändertaget
kvicksilver beräknas ligga mellan 7–12 ton och mängden dioxin drygt 0,5
kg. Saneringskostnaden inklusive efterkontroll till och med år 2020 är
beräknad till 297 miljoner kronor.

Gudarp – Inom fastigheten Gudarp 39:1 har det funnits en impregneringsanläggning för trävirke under tiden 1945–1991. Endast CCA-medel
(arsenik, koppar och krom) och vissa antimögelmedel har hanterats.
Verksamheten har medfört att stora delar av det aktuella
verksamhetsområdet har förorenats av arsenik, koppar samt krom.
Området sanerades 2005–2007 genom jordtvätt on-site. Efterkontrollen
visade att As-halten är fortsatt hög i grundvattnet. Länsstyrelsen har med
bidragsmedel genomfört en uppföljning av åtgärderna inom området. De
fortsatt höga arsenikhalterna beror på en kombination av orsaker. Den
dominerande orsaken är att finfraktionen och dess absorptionsytor tagits
bort från området. De föroreningar som är lösta har färre ytor att fästa på
och sprider sig därmed med grundvattnet. Andra orsaker är ändrade
redoxförhållanden och att jorden efter tvätt i vissa fall hamnade under
grundvattenytan.
Fagersanna – Sågverk med doppning. Doppning skedde på två olika platser
inom området. Den första användes 1955–1971 och den andra 1971–1985.
Området var förorenat med dioxin och bebyggt med bostäder. Föroreningen
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fanns dock främst i de västra delarna på allmänna ytor. En åtgärd i form av
urschaktning gjordes under 2015–2016.

Järnsågen (Trollhättan). F.d. kemtvätt med mycket stora mängder
perkloretylen i mark och grundvatten. Förberedelser för åtgärd startade 2013
och åtgärder i mark under hösten 2016 samt termisk sanering i berg under
våren 2017. Den termiska saneringen av berg har hittills visat sig vara
väldigt framgångsrik, mer än 99% av källtermen har åtgärdats.
Kontrollprogrammet beräknas pågå till år 2021.
Åtgärdade med bidrag för verkställighet

Suntetorp impregnering. Impregneringsanläggning där verksamhetsutövaren
har gått i konkurs. Verksamheten upphörde 2011. Kvarvarande kemikalier
har tagits omhand under 2019.
Rydboholms textil AB i konkurs. Bidrag beviljades för att omhänderta
kemikalier, rengöra rörsystem och omhänderta slam i en utjämningsbassäng.
Det ansvariga bolaget hade gått i konkurs och lämnat kvar stora mängder
kemikalier helt i anslutning till Viskan. Området drabbas då och då av
översvämningar. Arbetet pågick under hösten 2018 och våren 2019.
Solberg 1:27 och del av 11:29 Uddevalla kommun. Bidrag beviljades för att
i efterhand bekosta omhändertagandet av brandrester efter en brand i en
byggnad som innehöll kemikalier. Kommunen hade förelagt om rättelse på
felandes bekostnad. Innan den felande bekostat saneringen gick denne
konkurs. Bidrag beviljades får de faktiska kostnaderna i form av
undersökning och omhändertagande. Dock ej för nedlagd arbetstid.
Åtgärdade med bidrag för bostadsanslaget

Nol 2:288 mfl. Kommunen har erhållit 59,5 Mkr för sanering av blyhaltigt
fyllnadsmaterial i område där nya bostäder och en ny förskola ska byggas.
Saneringen har genomförts under 2018 och 2019. Slutredovisning är ännu
inte inlämnad.
Floda garveri. Kommunen har erhållit 16,3 Mkr för sanering av förorenat
område inför bostadsbyggnation. Huvudsaklig förorening är krom.
Saneringen slutfördes under hösten 2019. Slutredovisning är ännu inte
inlämnad. Garveriet i Floda var tidigare delvis sanerat med privata medel.
Nu är hela området sanerat inklusive strandlinjen. Föroreningarna bestod
huvudsakligen av utfyllnader med rester från garveriverksamheten.
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Åtgärdade större objekt med privatfinansiering

Hexion (Eastman fd SOAB) – Mycket gammal organisk kemisk industri
med verksamhet från början av 1800-talet till 2007. Efter nedläggningen
2007 köpte NCC fastigheten och planerade att sanera marken för att bygga
drygt 400 bostäder inom området. Omfattande mark- och
grundvattenundersökningar genomfördes som visade att området var
kraftigt förorenat av tidigare industriell verksamhet. Under 2011 och 2012
genomfördes omfattande saneringsåtgärder inriktade på större
sammanhängande förorenade markområden. Miljönyttan som helhet med
projektet var stor. Sortering och behandling av uppschaktade massor på
plats innebar att transporterna kunde minskas och därmed även emissioner
och olycksrisker. Förfarandet innebar att ca 40 % av massorna kunde
återanvändas inom projektet. Den mindre mängd kvarlämnade
föroreningarna sanerades i samband med markarbeten för nybyggnationen
som slutfördes under 2019.
F.d. Svenskt Konstsilke och f.d. Borås Wäfveri, Simonsland, Borås – Detta
relativt stora område med byggnader har sanerats under många år. Området
har omvandlats till Sweden Fashion center med högskola, forskning,
innovation och företag. Under 2018 undersöktes och åtgärdades det s.k.
Nybrohuset där Borås Wäfverier bedrev textilberedning innan
verksamheten flyttades till Ryda, samt kvarvarande markområden i
anslutning till ”Tystnaden” och ”Nybron”. Undersökningarna gjordes inför
planering och utveckling av området. Markföroreningarna togs bort i
samband med de schaktarbeten som gjordes i samband med byggnationer
och iordningställande av markytor.
F.d. Daros – var en anläggning där man tillverkade kolvringar.
Verksamheten lades ner 1998. Området var kraftigt förorenat med oljor och
metaller. Inom f.d. Daros har idag Partille Arena anlagts och området är till
stor del sanerat. I anslutning till arenan planeras bostäder. Resterande del av
området saneras omkring 2020 i samband med anläggandet av dessa.
Skarvik 4, Energihamnen i Göteborg
Omfattande saneringsåtgärder har genomförts under 2018 i samband med
avveckling av kemikaliedepå inom Skarvik 4 i Skarvikshamnen, Göteborg.
På område har det bedrivits kemikaliehantering under mer än 50 år.
Saneringen har omfattat urschaktning av drygt 30 000 ton förorenade
jordmassor. Erfarenheter från projektet var att mycket föroreningar var
kopplad till ledningar och ledningsgravar där förorening ansamlats och
spridits. Även i grov fyllning vid fundament etc. hade förorening i
vätskeform ansamlats, särskilt där marken runt om utgjordes av täta massor.

2.3.

Miljöriskområden och andra restriktioner i markanvändning
till följd av föroreningar

Enligt 10 kap 10 § Miljöbalken ska ett mark- eller vattenområde, som är så
allvarligt förorenat att det med hänsyn till riskerna för människors hälsa och
miljön är nödvändigt att föreskriva om begränsningar i markanvändningen
eller andra försiktighetsmått, av Länsstyrelsen genom beslut förklaras som
miljöriskområde.
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Västra Götaland har sedan i januari 2019 ett miljöriskområde i länet.
Miljöriskområdet är beläget i Skövde och Falköpings kommun och utgörs
av en lakrestdeponi som uppkommit genom uranbrytning vid f.d.
Ranstadsverken. Deponin har en yta på ca 25 hektar (ha) medan hela
miljöriskområdet med både primärt och sekundärt skyddsområde innefattar
ca 56 ha. Området är belagt med restriktioner avseende gräv- och
markarbeten, skogsbruk och markanvändning i syfte att erhålla ett
långsiktigt skydd av området., f.d. urangruvan Ranstads lakrestdeponi.
Ett annat sätt att minska riskerna med förorenade mark- och vattenområden
är att genom detaljplanebestämmelser förhindra byggnation eller andra
ingrepp. Därför är det viktigt att ett markområde undersöks innan en
detaljplan upprättas så att man vet att marken är lämplig för exempelvis
bostäder.
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3. Program för inventering, utredningar och
åtgärder
3.1.

Inventering

Vi arbetar löpande med att kvalitetssäkra informationen i EBH-stödet,
vilket innebär att vi ser till att ha korrekt och uppdaterad information
åtminstone för bidragsobjekt och Länsstyrelsens tillsynsobjekt. Det
finns ett starkt behov av att hålla EBH-stödet uppdaterat bland annat
eftersom aktuell information efterfrågas i många olika sammanhang,
till exempel årsredovisning till Naturvårdsverket, som underlag i
samhällsplaneringsarbetet, av konsulter inom branschen, mäklare,
exploatörer med flera. Uppdatering av kommunernas objekt till EBHstödet sker genom inskickade listor till Länsstyrelsen.
Vi vägleder kommunerna i deras arbete med förorenade områden
genom att bland annat besöka dem, samt hålla olika informationsoch utbildningsinsatser. För löpande tillsynsvägledning till
kommunerna i deras arbete med förorenade områden används den
webbaserade Tillsynsportalen. Portalen är ett bra redskap för detta då
vi når ut till många samtidigt. Vi har också skapat en e-postadress
specifikt för inkommande frågor gällande förorenade områden.

3.2.

Klimatanpassning

Miljösamverkan Sveriges projekt om klimatanpassning (se avsnitt
1.4.7) har höjt kunskapsnivån om att klimatförändringarna skyndar på
behovet av åtgärder vid förorenade områden. Länsstyrelsens projekt
”Identifiering av förorenade områden och miljöfarlig verksamhet med
sårbarhet för naturolyckor” (se avsnitt 1.4.5) gjordes för att kunna
prioritera vilka objekt som är viktigast att utreda och åtgärda. Under
kommande år ska vi använda dessa underlag samt uppmuntra
kommunerna att använda dem.

3.3.

Förorenade sediment

Hösten 2018 skapades en arbetsgrupp för hantering av
sedimentfrågor. Syftet med gruppen är bland annat säkerställa
erfarenhetsåterföring, bättre hantering av den ökade mängden
sedimentrelaterade ärenden samt att ta fram strategier för få grepp om
förorenade sedimentområden inom länet. Ett annat delmål är att ta
fram rekommenderade bedömningsgrunder som stöd till
tillsynsmyndigheter (främst kommuner) inom länet.
Ett stort antal potentiellt förorenade sedimentområden saknas i EBHstödet. Arbetet med att inventera potentiellt förorenade
sedimentområden tar avstamp i fyra delområden. På sikt kan
ytterligare grupper tillkomma.
1) Fritidsbåtshamnar (med >20 båtar, 486 objekt)
2) Större hamnar (65 st i länet)
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3) Reningsverk (271 objekt)
4) ’Våta’ verksamheter (ex galvanisk/elektrokemisk ytbehandling,
pappersbruk, glasbruk med flera industrier. Störst påverkan
bedöms industrier vid små recipienter ha.)
Arbetet med förorenade sedimentområden har hittills genererat >500 nya
sedimentobjekt i branschklass 2. Arbetet med att kommunicera de hittills
identifierade objekten pågår, därefter uppdateras EBH-stödet. Allt eftersom
arbetet fortskrider kommer fler objekt att tillkomma.
Vid nedläggning av ett avloppsreningsverk i länet hittades tre områden som
fyllts med slam under 40–50-talet. Slammet var mycket förorenat av
dioxiner, PAH, lösningsmedel, metaller, olja mm. Frågan uppkom då var
andra avloppsreningsverk gjort av slammet innan det kanske började
deponeras på prövade deponier dvs var gjorde man av slammet före ungefär
1980? Finns det ”slamgropar”? En annan frågeställning är också var det kan
finnas förorenade sediment nedströms större avloppsreningsverk. Ett projekt
med intervjuer med samtliga kommuner har därför genomförts men ännu
inte utvärderats. Under kommande år ska detta göras och följas upp.

3.4.

Undersökningar och utredningar

3.4.1.
Allmänt
Länsstyrelsen driver just nu efterbehandlingsärenden på ca 70 objekt varav
drygt hälften gäller pågående miljöfarliga verksamheter där Länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet. Ett flertal av dessa objekt är stora verksamheter som
varit verksamma under lång tid. Föroreningssituationen är ofta komplex och
omfattar stora markområden. Ofta görs saneringar av mindre delområden i
samband med till exempel ledningsdragningar och byggnation.
Länsstyrelsen har tagit fram interna riktlinjer för arbetet med förorenade
områden vid pågående verksamheter, se bilaga 3. Dessa styr vårt arbete när
vi initierar exempelvis översiktliga undersökningar, när exploateringsfrågor
dyker upp eller vid nedläggningar. Se också under avsnitt 1.7
Prioriteringsgrunder i länet där vi utvecklar vilka objekt som vi kommer att
arbeta med.
Vi driver även frågan att verksamhetsutövarna vid pågående verksamheter
ska ta fram handlingsplaner för förorenade områden. Ofta väcks frågan i
samband med att de ska upprätta statusrapport. Vi har tagit fram ett
informationsblad om handlingsplaner som vi utgår ifrån, se bilaga 4.
3.4.2.
Utredningar med bidrag
Varje års söks utredningsbidrag för ett flertal objekt och för år 2019
tilldelades 7 objekt bidrag. Antalet objekt i ansökningarna framöver
kommer troligen att ligga kvar på nuvarande nivå. Behovet av att fortsätta
att utreda för att få fram objekt till åtgärdsfas är stort.
Vi behöver bland annat fortsätta utredningarna vid Gullspångs
Elektrokemiska AB (GEA), Töllås gruva, Rydals gasverk, Hjo Mekaniska
verkstad och SJ Kråkviken.
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3.4.3.
IED-anläggningar och statusrapporter
En fråga som påverkar EBH-arbetet efter 2013 är de statusrapporter för
markområde som ska tas fram av IED-anläggningarna (regleras av direktiv
2010/75/EU om industriutsläpp, det s.k. IED-direktivet). En statusrapport
behöver inte upprättas om risken är liten för att verksamheten medför
föroreningsskada inom området där verksamheten ska bedrivas.
Naturvårdsverket har gett ut ”Vägledning om statusrapporter, Rapport 6688
juli 2015”.
Hur omfattande statusrapporterna blir beror mycket på vilken verksamhet
det gäller. Statusrapporter ska lämnas senast fyra år efter att BAT-slutsatser
offentliggjorts för den huvudsakliga verksamheten. Vidare ska en
statusrapport tas fram för nya IED-verksamheter som lämnat in en
tillståndsansökan efter den 7 januari 2013. För befintliga IED-anläggningar
som söker nya tillstånd efter 7 januari 2014 ska en statusrapport upprättas
om det inte finns liten risk för att verksamheten kommer att medföra
föroreningsskada. Det är också krav på periodiska kontroller av grundvatten
(5 år) och mark (10 år) där den första periodiska kontrollen kan
sammanföras med upprättandet av statusrapport.
I Västra Götalands län finns ca 170 IED-anläggningar. Länsstyrelsen har
tillsyn över ca 80 av dessa.
Beslutade och publicerade BAT-slutsatser
Kraven i BAT-slutsatserna ska uppfyllas inom fyra år efter det att slutsatserna
är publicerade. Länsstyrelsens tillsynsobjekt anges i kursiv stil.

• Järn- och ståltillverkning 2012-03-08. Inga i VG-län.
• Tillverkning av glas och mineralull 2012-03-08. En anläggning.
Statusrapport klar.
• Garvning av hudar och skinn 2013-02-16. En anläggning.
Statusrapport påbörjats.
• Tillverkning av cement, kalk och magnesiumoxid 2013-04-09. En
anläggning. Statusrapport klar.
• Tillverkning av klor-alkali 2013-12-11. Inga i VG-län.
• Produktion av massa, papper och kartong 2014-09-30. Fem
anläggningar. Två statusrapporter är klara, tre pågående.
• Raffinering av mineralolja och gas 2014-10-28. Fyra anläggningar.
Tre statusrapporter klara, en pågående.
• Produktion av träbaserade skivor 2015-11-24. Inga i VG-län.
• Rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den
kemiska sektorn 2016-06-09. Oklart hur många som har denna som
huvudBREF, och därför måste gör statusrapport senast 2020-0609.
• Icke-järnmetallindustrin 2016-06-30. En anläggning. Statusrapport
klar.
• Intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris 2017-02-21. Tre
anläggningar. De har tagit beslut om att statusrapport inte behövs.
• Stora förbränningsanläggningar 2017-08-17. Åtta anläggningar. En
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statusrapport klar och en pågående.
• Produktion av organiska högvolymkemikalier 2017-12-07. Ca 10
anläggningar, fyra statusrapporter pågående, en klar, ett beslut om
att statusrapport inte behövs.
• Avfallsbehandling 2018-08-17. Ca 10 anläggningar.
Sammanfattningsvis pågår arbete eller måste statusrapporter göras för minst
30 av Länsstyrelsens tillsynsobjekt inom kommande tre år.
Pågående arbete med BAT-slutsatser

BAT-slutsatserna är listade i den ordning som arbetet med dem befinner sig
i enligt den s k Sevilla-processen. Först listade BAT-slutsatser är närmast
slutmötet i den processen (Artikel 75-kommittén). Länsstyrelsens
tillsynsobjekt i kursiv stil.
• Livsmedelsindustri, Food, Drink and Milk Industries (FDM). Två
anläggningar. En statusrapport klar.
• Avfallsförbränning, Waste Incineration (WI). Fyra anläggningar.
• Ytbehandling med organiska lösningsmedel (inkl träimpregnering
med kemikalier) Surface Treatment Using Organic Solvents
(including Wood and Wood Products Preservation with Chemicals)
(STS). Ca 10 anläggningar.
• Bearbetning av järnmetaller, Ferrous Metals Processing Industry
(FMP). Ca fem anläggningar. Delvis samma som STS.
• Rening av utsläpp till luft inom den kemiska sektorn, Common
Waste Gas Treatment in the Chemical Sector (WGC).
Sammanfaller med flera andra BREFar.
• Textilindustri, Textiles Industry (TXT). Två anläggningar.
• Slakterier och anläggningar för animaliska biprodukter,
Slaughterhouses and animals Byproducts Industries (SA). Inga med
Länsstyrelsetillsyn.
• Smidesverkstäder och gjuterier, Smitheries and Foundries Industry
(SF). Två anläggningar.
Sammanfattningsvis ca 25 anläggningar som kommer att påbörja arbetet
med statusrapport under kommande tre år.
Många av dessa är i riskklass 1 och vid en del pågår redan undersökningar
av förorenade områden. Riskklass 1-objekt tillhör länets prioriteringslista
och är därför prioriterade för att göra undersökningar de närmsta åren. För
att få samordningsvinster och sänka de totala undersökningskostnaderna för
verksamheterna bör framtagande av statusrapporter samordnas med att även
andra media än de obligatoriska, mark och grundvatten, undersöks där det
finns behov. T.ex. kan sediment vara förorenade från både pågående och
tidigare utsläpp. Här krävs aktiva tillsynsinsatser för att få tillräckligt
omfattande undersökningar gjorda när dessa ändå görs inför framtagande av
en statusrapport. Vi eftersträvar också att de ska upprätta handlingsplaner för
hanteringen av förorenade områden i samband med detta.
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Skogsindustri

I länet finns totalt 35 objekt inom pappers- och massabruk, varav 29 nedlagda, en är vilande och fyra i drift. 11 skogsindustrier är klassade som klass
1 i MIFO och dessa kommer att prioriteras för att genomföra undersökningar. Först behöver ansvarsutredningar göras på flera av dem. En första bedömning av ansvaret indikerar att de flesta nedlagda saknar ansvarig, även
om fullständiga ansvarsbedömningar eventuellt kan visa på ansvar eller delansvar för något eller några objekt.
Vid två av de pågående skogsindustrierna Munksjö Paper AB, Billingsfors,
och Rexcell Tissue AB, Skåpafors, har undersökningar utförts inom
respektive verksamhetsområde. Statusrapporter har lämnats in och
handlingsplaner håller på att tas fram. Länsstyrelsen avser fortsätta att arbeta
aktivt med dessa verksamheter och då främst med avseende på att få till
stånd sedimentundersökningar i recipienten Laxsjön.
Raffinaderier

I Västra Götalands län finns fyra raffinaderier. Vid dessa pågår det ofta
ärenden på grund av markföroreningar.
Preemraff i Lysekil har redovisat en statusrapport. Ytterligare
undersökningar har utförts efter detta, bland annat vid deras
brandövningsplats där PFAS påträffats. Omfattande markarbeten planeras
under de kommande 10 åren och en strategi för att hantera föroreningar i
samband med detta behövs, bl.a. har Preem tagit fram en handlingsplan för
förorenade områden.
Preemraff i Göteborg har i samband med en tidigare tillståndsansökan för en
ny vätgasanläggning lämnat in en statusrapport. För tillfället ansöker Preem
om tillstånd till ytterligare utökad verksamhet där den befintliga
statusrapporten ingår. Omfattande markarbeten och saneringsåtgärder
planeras i samband med planerade förändringar och Preem ska även ta fram
en handlingsplan för förorenade områden för raffinaderiet i Göteborg.
St1 raffinaderi i Göteborg har lämnat in en statusrapport i samband med
tillståndsansökan under 2018. Nynas raffinaderi i Göteborg har också lämnat
in en statusrapport under 2018, men den behöver kompletteras. Båda
raffinaderier ska ta fram handlingsplaner för förorenade områden.
3.4.4.

Övriga utredningar

Ranstad

I Ranstad drevs under 1960-talet Sveriges enda urangruva med efterföljande
uranutvinning ur alunskiffer, det s.k. Ranstadverket. Sedan början av 1990talet har efterbehandling av avfallsdeponin (lakresthögen), dagbrottet och
industriområdet pågått och åtgärderna på industriområdet planeras vara färdiga 2020.
Länsstyrelsen har sedan 2019 beslutat att den intilliggande lakrestdeponin
ska vara ett miljöriskområde för att säkra områdets skydd på sikt.
Länsstyrelsen har tagit fram ett kontrollprogram för omgivningskontroll och
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skötsel, vilket kommer påbörjas under 2020 och löpa under 30 år.

Ranstads industriområde och lakresthögen vid täckningen 1991

F.d. Gjuteri – Vreta 10:3, Herrljunga kommun

På fastigheten Vreta 10:3 i Herrljunga kommun har det från mitten av 40talet till början av 70-talet bedrivits gjuteriverksamhet. I samband med att
fastigheten skulle säljas upptäcktes förorenade markområden.
Förundersökning samt kompletterande undersökning har utförts av
ansvariga. År 2015 förelades ansvarigt bolag att genomföra undersökningar
motsvarande en huvudstudie. Ett möte har därefter hållits och ett förslag till
provtagningsplan lämnats till länsstyrelsen. Provtagning enligt planen har av
olika anledningar ännu inte blivit utförda.
F.d. Impregneringsanläggning i Otterbäcken, Gullspångs kommun

Vid Otterbäckens impregneringsanläggning bedrevs träimpregnering med
kreosot under tiden 1951–1988. Kreosoten kom i tankbåtar till Otterbäckens
hamn. Lasten lossades via ledningar. Det har konstaterats föroreningar i
sedimenten i den närbelägna Vänerviken samt i sedimenteringsdammar på
impregneringsområdet.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för den tidigare impregneringsanläggningen medan kommunen är tillsynsmyndighet för de föroreningar
som ligger i sedimenten, då de förmodligen till största delen förorsakats av
olyckor eller slarv i samband med lossningen av kreosoten från tankbåtarna.
Bidragsfinansierade undersökningar har utförts av sedimenten.
Slutredovisning av en huvudstudie har gjorts 2012 och åtgärdsbehov har
bedömts finnas.
För landområdet finns ansvar och en huvudstudie har utförts våren 2019.
Energihamnen

I Energihamnen i Göteborg finns 24 av länets cirka 60 pågående
verksamheter med riskklass 1. Inom Energihamnsprojektet har riktlinjer för
hantering av föroreningar inom Energihamnsområdet tagits fram. Syftet
med riktlinjerna är att säkerställa att föroreningar beaktas vid markarbeten
men även att underlätta för företag och tillsynsmyndigheter genom
enhetligare ärendehantering (se mer om projektet under avsnitt 2.2.2.
Prioriterade branscher och objekt ovan).
Länsstyrelsen kommer att prioritera tillsynsarbetet i Energihamnen genom
att ställa krav på verksamhetsutövarna att utföra kompletterande
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undersökningar och utredningar samt ta fram handlingsplaner för
föroreningar inom sina verksamhetsområden. En del undersökningar och
saneringsåtgärder har redan utförts inom vissa delar.
Sågverk, träimpregnering

Sågverk som haft doppimpregnering med klorfenoler är en bransch som är
prioriterad inom arbetet med förorenade områden. Inom länet finns det 32
sågverk med doppning eller träimpregnering som klassats i riskklass 1. Av
dessa har kommunen tillsynsansvaret för 26 st.
Arbetet med sågverken fick ett uppsving efter det tillsynsvägledningsprojekt
som genomfördes 2009–2011.
Länsstyrelsen bedriver idag tillsynsärenden på två sågverksområden
(Törlings Trävaru, Götene Trä). Sex tillsynsärenden (Billingsfors sågverk,
Forsviks skogar, Nilssons trä, Kvarnabosågen, Blomdahls sågverk, Älgarås
sågverk) är nu avklarade med bedömningen att tillräckliga
åtgärder/utredningar har utförts för nuvarande markanvändning. Två objekt
återstår att initiera.
Det har även utförts undersökningar och åtgärder med bidragsmedel vid ett
flertal objekt där ansvarig saknas helt eller delvis. Bidragsfinansierade
åtgärdsförberedelser pågår vid Le Bruk/Bälnäs 2019. Det kommer också att
bli aktuellt att söka bidrag för delfinansiering för några objekt de närmaste
åren.
Kemtvättar

Kommunerna är med få undantag tillsynsmyndighet för kemtvättar. År 2013
och 2014 drev länsstyrelsen därför ett tillsynsvägledningsprojekt med fokus
på kemtvättar och föroreningar med klorerade alifater, se vidare rapporten
”Kemtvättar och föroreningar med klorerade alifater –
tillsynsvägledningsprojekt.” Syftet var att genom långtgående
tillsynsvägledning hjälpa och stötta kommunerna i deras arbete med att
driva ärenden i branschen kemtvättar.
En markant ökning i antalet ärenden som berör kemtvättar (och övriga
ärenden med klorerade alifater) märks efter det avslutade TVL-projektet om
kemtvättar. Problemställningarna är komplexa och kunskapsbehovet är fortsatt stort i flera kommuner. Behovet av ett uppföljande tillsynsvägledningsprojekt för kemtvättar är stort. Länsstyrelsen avser därför att fortsätta
bedriva tillsynsvägledning med ett projektliknande arbetssätt.
PFAS-förorenade områden

Länsstyrelsen verkar för att PFAS-förorenade områden ska undersökas,
riskbedömas, att platsspecifika riktvärden tas fram och åtgärdsbehov utreds.
Länsstyrelsen arbetar med PFAS-problematiken genom att prioritera
undersökningar och åtgärder vid flygplatser där brandsläckningsskum
innehållande PFAS använts. Vi tillsynsvägleder också länets kommuner för
att inventera och undersöka brandövningsplatser eller andra platser där
brandsläckningsskum använts.
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Försvarsinspektören för hälsa- och miljö (FIHM) är tillsynsmyndighet för
Försvarsmaktens förorenade områden och de prioriterar utredningar vid
Försvarets flygplatser som är förorenade av PFAS. När det gäller Såtenäs
och Karlsborg har utredningar gjorts och det finns förslag på åtgärder.
Länsstyrelsen anser att arbetet med att minska utsläppen av PFAS till
dricksvattentäkterna Vänern och Vättern snarast måste påbörjas och driver
på frågan mot Försvarsmakten.
Länsstyrelsen verkar för att deponier analyserar lakvatten och att
avloppsreningsverk analyserar utgående vatten på PFAS-ämnen oavsett
tillsynsmyndighet.
Fritidsbåtshamnar

Under den senaste 10-årsperioden har det genomförts ett stort antal
undersökningar i sediment och på uppställningsplatser med avseende på
antifoulingämnen i båtfärger (TBT, koppar, zink med flera) och andra
föroreningar som kopplas till fritidsbåtsverksamhet (PAH, olja, PCB, bly,
kvicksilver med flera). Länsstyrelsen i Västra Götalands län har genomfört
översiktliga studier (2003), sedimentstudier (2010), mätningar på
uppställningsplatser (2011, 2012, 2013). En sammanställning av vad olika
kommuner har undersökt kom 2012. Mätningar i exploateringsärenden på
f.d. varv och uppställningsplatser förekommer kontinuerligt. Generellt i
undersökningar som genomförts med rätt metodik påträffar man förhöjda
halter eller kraftigt förhöjda halter av antifoulingämnen, med TBT som
dimensionerande förorening.
Behovet för tillsynsvägledning är mycket stort vid utredningar. Det omfattar
lämpliga metodiker för undersökningar, genomförbara åtgärdsmetodiker ur
ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart perspektiv och hur man ska
tillämpa de nya generella riktvärdena i mark. Under de senaste åren, 2017–
2019, har flera projekt och tillsynsvägledande insatser gjorts för
uppställningsplatser och fritidsbåtshamnar. Behovet av fortsatt
tillsynsvägledning är stort och länsstyrelsen avser att fortsätta prioritera
denna bransch.
Verkstadsindustrier med galvanisk/kemisk ytbehandling som använt
klorerade lösningsmedel

Det finns ett stort behov av fortsatt tillsynsvägledning efter det tillsynsvägledningsprojekt som genomfördes 2015. Kommunerna är i de flesta fall
tillsynsmyndighet och för många objekt finns det ansvariga
verksamhetsutövare, även om verksamheten på platsen har förändrats.
Problematiken med klorerade alifater gör att det finns ett stort behov av
fortsatt tillsynsvägledning, precis som för kemtvättarna.

3.5.

Åtgärder

För de flesta befintliga åtgärdsprojekt som drivs med bidrag har respektive
kommun tagit på sig huvudmannaskapet för genomförandet. Det råder dock
ofta en tveksamhet från kommunernas sida till att ta på sig
huvudmannaskapet. Möjligheten att SGU är huvudman finns och i några
fall har kommunen tillfrågat SGU om huvudmannaskapet. Tyvärr har en del
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kommuner fått negativt besked eftersom SGU ej har haft resurser.
Situationen verkar dock vara på väg att förbättras för SGU:s del.
I åtgärdsobjekten spelar länsstyrelsen en mycket aktiv roll i avgörande
skeden av projekten. I handläggningen av bidragsärenden ingår omfattande
stöd till kommunerna vid upphandling, genomgång av resultat tillsammans
med konsulter m.m. Länsstyrelsen lägger mycket tid på detta för att
bidragsärenden inte ska ”gå fel”. I det fall där SGU varit huvudman har det
inte funnits samma resursbehov för vägledning. Av många skäl är det
effektivt att SGU är huvudman för åtgärdsobjekten.
3.5.1 Bidragsobjekt i åtgärdsfas
• Långön Köpmannebro. Impregneringsplats för telefonstolpar med
kopparlösning. Stor kopparförorenad steril barkdeponi. Objekten har
fått medel till förberedelsefas som pågick 2014–2016. För att få
ekonomi behövs samverkan med andra åtgärdsobjekt med liknande
utmaningar. SGU håller i samverkan. Håller den bedömda
tidsåtgången beräknas åtgärdsmedel att sökas för sanering under
2021–2022.

•

F.d. Garveriet i Svenljunga. Ett garveri och pälsberederi som lades
ner i slutet av 60-talet. Höga halter av klorerade kolväten, krom och
naftalen har hittats i mark, grundvatten och sediment i strandkanten
av Ätran.
Saneringsåtgärder inom markområdet genomfördes delvis genom
schaktning under 2016–2017 och delvis genom en in-situ åtgärd som
initierades 2018. Uppföljande kontroller kommer att ske till och med
2022. Åtgärd av sedimentområdet pågår och beräknas avslutas under
2020.

•

Älvängens industriområde är allvarligt förorenat av PAH i form av
tjära. Området är mycket skredkänsligt och det finns hög risk för att
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ett skred ska utlösas som får till följd att dricksvattenförsörjningen i
Göteborgsområdet allvarligt skadas under mycket lång tid. Det finns
tre bolag där det är skäligt att de ska betala en del av
saneringsåtgärderna. Samtidigt ska fastighetsägarna betala en del av
stabiliseringsåtgärderna. Juridiken runt bidragshantering och
finansiering befann sig i ett låst läge vilket gjorde att Länsstyrelsen
m.fl. skrev direkt till regeringen för att få igång åtgärder på området.
Finansieringen för förberedelseskedet blev klar efter att
regeringen sköt till de medel som saknades för 2016 och NV
har avsatt medel för 2017. Dessvärre har
förberedelsekostnaderna blivit dyrare än förväntat. Ansökan
om kompletterande medel skickades till Naturvårdsverket
under våren 2019. Svar har ännu inte kommit.
Åtgärdskostnaden bedöms bli omkring 150 Mkr. Frågan om
slutlig finansiering måste drivas vidare fortlöpande av alla
berörda parter.
•

Le Bruk, Bälnäs industriområde. En huvudstudie gjordes
2013 och konstaterade ett åtgärdsbehov pga. dioxinförekomst.
Bidragsfinansierade åtgärdsförberedelser har utförts 2018–
2019 och saneringsåtgärder är inplanerade 2020.

•

Skäggered
Bostadsområde med klorerade alifater i berg. Dricksvattnet
kontaminerat med mycket höga halter. Temporära åtgärder
genomfördes av kommunen 2016 som säkerställde att
spridningsvägen vis dricksvatten upphörde. Under 2018 inleddes
åtgärdsförberedande arbete. Arbetet har delvis försenats i väntan på
att kommunalt dricksvatten ska dras in till det berörda området (klart
oktober 2019). Under vintern 2019–2020 avgränsas föroreningen
berg. Åtgärdsansökan beräknas gå in under april 2020.

De närmsta fem åren räknar vi med att åtminstone följande objekt kommer
att tas in i åtgärdsfas med bidragsfinansiering:
•

Viskan (Djupasjön, Guttasjön, Rydboholmsdammarna). Stora mängder föroreningar i sediment. Spridning av prioriterade ämnen i vattendirektivet till exempel dioxin, DDT, dieldrin, PAH, zink och
krom. Huvudstudie och riskvärdering är klar. En uppdaterad
ansvarsutredning skickades till Naturvårdsverket i oktober 2018 och
är nu godkänd. Förhandlingar med ansvariga verksamhetsutövare
har gjorts och samtliga ansvariga är med frivilligvägen när det gäller
att finansiera etappen ”Förberedelser för åtgärd” som beräknas pågå
tre år. Det finns ansvar för ca en tredjedel av kostnaden. Ansökan
om åtgärdsmedel för förberedelsefasen skickades in i december
2018.

•

Torsö, Sundet Sågverk med doppning. Förstudien visar på mycket
höga halter pentaklorfenol i grundvattnet och ställvis höga halter
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dioxin i jorden. Huvudstudie visade ett visst åtgärdsbehov inom två
delområden. Fördjupad ansvarsutredning genomförd under 2015.
Ansökan om åtgärder eventuellt under 2020 om SGU tar
huvudmannaskapet för åtgärden.
•

Rydals gasverk i Marks kommun. Objekt beläget intill Viskan.
Arbetet med huvudstudien pågår och undersökningarna har påvisat
oljeförorening både i marken och åbotten. I anslutning till objektet
finns ett vattenkraftverk och olja har påvisats även under
kraftverkskanalen. Åtgärdsansökan kommer preliminärt att lämnas
in under 2021.

•

Böja i Skövde kommun. En verksamhetsutövare har genomfört
undersökningar inom området som visar på ett åtgärdsbehov främst
med avseende på dioxin och arsenik. Enligt en skälighetsbedömning
är det bara skäligt att den ansvarige står för en mindre del av
efterbehandlingsåtgärderna. SGU är tillfrågade om
huvudmannaskap. Så snart huvudmannaskapet och det klarläggs att
den ansvarige finansierar sin del kommer en ansökan om
åtgärdsmedel lämnas in. Preliminärt lämnas en åtgärdsansökan in
2020.

•

Örby såg i Marks kommun. En huvudstudie genomfördes 2013 med
delfinansiering (60% bidrag). Tillsynsmyndigheten har drivit ett
tillsynsärende gentemot ansvarig VU och ärendet har avgjorts i
MÖD. Preliminärt lämnas åtgärdsansökan in 2020 för den del där
ansvar saknas. Intill objektet finns även en damm med förorenat
sediment. Dammen ska rivas ut enligt beslut och frågan om
hantering, ansvar och finansiering av de förorenade sedimenten
kommer att utredas närmare som ett separat ärende.

•

GEA i Gullspångs kommun. En huvudstudie är under avslutning. Det
påverkade området är väldigt stort och en kompletterande
huvudstudie är nödvändig. Medel söks för 2020 för kompletteringen,
som omfattar bland annat sediment, spridningsförutsättningar i
grundvatten, utredning av in-situ åtgärder för molybden mm. En
ansökan om åtgärdsförberedande fas beräknas att skickas in under
hösten 2020-vintern 2021.

•

Fengersfors-Knarrbyn i Åmåls kommun. Tidigare ett pappers- och
massabruk och verksamheten har påverkat bland annat recipienten.
PCB och kvicksilver förekommer i förhöjda halter i sediment i
samtliga fiskprover uppmättes PCB-halter överstigande gränsvärdet.
Under 2019 genomförs en kompletterande förstudie.

•

Karlsborgs kemiska tvätt i Karlborg kommun. Nedlagd kemtvätt
med höga halter PCE i mark och grundvatten, beläget i
bostadsområde intill vattentäkt. Huvudstudie pågår.
Åtgärdsförberedande ansökan beräknas skicka in under våren 2020.
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•

Töllås, Orust kommun är en gruva som har fyllts med avfall. 2019
aktualiserades området i och med att ras rapporterades i en ort. Man
kan även konstatera att avfallet sjunker ihop och eventuellt finns
även en avsänkning av vattnet i schaktet. De kemiska förhållandena,
och därmed risken för läckage av föroreningar, i gruvan kan ha
ändrats. Bidrag söks hösten 2019 för att genomföra en huvudstudie
under två år. En ansökan om åtgärdsbidrag bedöms preliminärt
kunna bli aktuell 2021.

•

SJ Kråkviken i Bengtsfors kommun. Bedömningen utifrån äldre
undersökningar visar på åtgärdsbehov. En förstudie genomförs 2019
och för 2020/21 ansöks om bidragsmedel för en huvudstudie.

•

Hjo mekaniska verkstad i Hjo kommun. En förstudie är genomförd
och både tri- och oljeförorening har påvisats. Vidare har en ytlig
metallförorening påvisats i ett naturreservat, där verksamheten
ursprungligen var lokaliserad. Medel för en huvudstudie söks för år
2020. Ansökan om åtgärdsmedel skulle eventuellt kunna göras
under år 2021.

•

Tidaholm kemiska tvätt i Tidaholms kommun. Kemtvätt belägen i
bostadsområde med höga halter klorerade alifater i mark och
grundvatten. Medel för huvudstudie har sökts för 2020.
Åtgärdsförberedande ansökan bedöms som möjlig till våren 2021.

•

Otterbäcken i Gullspångs kommun. Impregneringsanläggning som
avslutades 1988. En huvudstudie är genomförd och
kreosotförorening har påvisats. Ett visst ansvar finns för objektet. En
åtgärdsansökan kommer troligtvis att lämnas in under den aktuella
perioden.

Objekt som saneras med bidragsmedel för byggande av bostäder

I länet pågår två efterbehandlingsprojekt som bekostas med hjälp av
bostadsanslaget:
• Källstorp i Trollhättans kommun. Åtgärdsförberedande
undersökningar har genomförts och efterbehandlingen förväntas
påbörjas under sista kvartalet 2019. De åtgärdsförberedande
undersökningarna har visat att större del av området än tidigare
bedömt kommer att behöva åtgärdas och en kompletterande
ansökan om medel kommer att lämnas in under 2019. Projektet
beräknas vara slutfört under 2022.
• Sulfiten i Bengtsfors kommun. Åtgärdsförberedelser har påbörjats
under hösten 2019 för sju lucktomter i Sulfiten-området.
Dals Eds kommun har lämnat in en ansökan rörande bostadsanslaget under
2019. Projektet rör 8 tomter i Bälnäs. Vidare förs diskussioner om möjliga
objekt i Ale respektive Uddevalla kommun.
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3.5.2. Tillsynsobjekt
När det gäller tillsynsobjekten är det svårare att bedöma vilka som kommer
att genomföra åtgärder under kommande fem år. Ambitionen är dock att
minst följande objekt ska vara färdiga eller ha påbörjat åtgärder:
• Ranstad. Efterbehandling/rivning av fabriksområdet pågår med
finansiering via Studsviksfonden. Radioaktivitetsmätningar har utförts
och legat till grund för en avvecklingsplan som innebär sanering och
rivning och av alla stora byggnader. Nu har alla byggnader och
anläggningar rivits och avfallet omhädertagits. Inom ett mindre
delområde återstår saneringsarbeten av mark och detta väntas vara
klart under 2020. Under 2019 fastställdes beslutet om att
lakrestområdet skulle bli ett miljöriskområde.
• Kv. Vimpeln, f.d. Almedahls i Alingsås – På fastigheten har
textilberedning med färgning, tryckning och appretur bedrivits från 1905
till 1999. Fastigheten har sanerats från olje- och metallförorenade
byggmaterial och jordmassor. Under saneringen upptäcktes
dioxininnehållande vatten i källaren vilket har krävt särskilda
saneringsinsatser och efterföljande kontroll. Saneringen avslutades 2014.
2018, i samband med utredningar av ett nytt P-garage i källaren
hittades en ny dioxinförorening i närheten av tidigare förorening i
källaren. Dessa massor kommer att saneras under 2020.
• Perfoverken. Kraftig förorening av perkloretylen och trikloretylen i

mark. Föroreningsspridningen i mark är utredd, medan osäkerhet
kvarstår angående eventuell förorening i underliggande berggrund.
Påverkan på inomhusmiljön är stor. Ärendet bedrivs frivilligvägen.
• Nouryon, Bohus (f.d. Akzo / EKA Bohus). Har avvecklat sin
kvicksilverbaserade kloralkaliprocess. Saneringen har påbörjats enligt
dom från Mark- och miljödomstolen. Saneringsåtgärderna genomförs
under pågående verksamhet och omfattar sanering av två delområden
som är kraftigt förorenade av kvicksilver och dioxiner samt
anläggande av en permanent hydrauliskt avskärmande mur runt
fabriksområdet som skydd mot spridning av föroreningar till Göta älv.
Saneringsåtgärder påbörjades 2014 och ska vara slutförda senast under
2026. Projektet är mycket omfattande och har kostnadsberäknats till
ca 650 Mkr.
• Inovyn AB i Stenungsund har stängt ner sin kvicksilverbaserade
kloralkaliprocess i maj 2018. Saneringsåtgärder har genomförts där
den nya klorproduktionen ligger. I juni 2017 togs beslut om vilka
villkor som gäller för avvecklingen av kvicksilver. Inför detta beslut
gjordes omfattande miljötekniska markundersökningar och
kartläggning av föroreningsbilden. Även ett pilotprojekt med
temperaturförstärkt vakuumventilering (SVE) har genomförts med bra
resultat. Under cellhallen finns kvicksilver i fri fas i
sprängstensmassor ovan berget.
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Avvecklingen och saneringen görs enligt en avvecklingsplan.
Avvecklingen med tömning av celler, saneringen av cellhallen och
underliggande mark, påbörjades 2018 och kommer att pågå under ca
10 år. SVE kommer troligen att etableras 2020 och bedöms pågå till
2027.
• Grustaget är ett område där f.d. SOAB hade kemikalielagar och
avfallshantering från 1950-talet till 1980. Området är utrett och många
ton av olika organiska föroreningar finns på området. Mölndalsån
ligger helt i anslutning till området som ligger centralt i Mölndal med
bostäder i nära anslutning. Ytterligare utredningar har utförts av
ansvarigt bolag. Länsstyrelsen kommer att ta ställning till föreliggande
åtgärdsförslag under vintern 2019/2020. Åtgärder kommer troligen att
genomföras under kommande treårsperiod.
• Lödöse Varvsområdet. Under flera år har diskussion pågått med
dåvarande fastighetsägare. Området är utrett och stora mängder PAH
och metaller finns i området. Lilla Edets kommun har nyligen köpt
marken och frågan om framtida markanvändning och sanering har
tagits upp med dem.
• Dalanäs, Energihamnen Göteborg. Oljehantering sedan slutet av
1800-talet och oljelagring i större cisterner sedan 1916. Området
ligger intill Göta älv och är kraftigt förorenat av framförallt alifatiska
och aromatiska kolväten samt PAH. Förutom oljedepåverksamhet
bedriver Räddningstjänsten övningsverksamhet inom fastigheten.
Räddningstjänsten, som är fastighetsägare, har beslutat att utöka
övningsverksamheten inom området och planerar för en ny
övningsanläggning inom hela fastigheten, och oljedepåverksamheten
ska därmed avslutas. En riskbedömning och åtgärdsutredning har
tidigare genomförts då planerna var att fortsätta med
oljedepåverksamhet. De nya förutsättningarna innebär att nya
utredningar behöver utföras och saneringsåtgärder fastställas för den
nya markanvändningen. Behov av kompletterande undersökningar och
utredningar diskuteras för närvarande i samråd med
Räddningstjänsten.
• F.d. Impregneringsanläggning i Otterbäcken, Gullspångs kommun.
Vid Otterbäckens impregneringsanläggning bedrevs träimpregnering
med kreosot under tiden 1951–1988. Kreosoten kom i tankbåtar till
Otterbäckens hamn. Lasten lossades via ledningar. Det har
konstaterats föroreningar i sedimenten i den närbelägna Vänerviken
samt i sedimenteringsdammar på impregneringsområdet.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för den tidigare impregneringsanläggningen medan kommunen är tillsynsmyndighet för de
föroreningar som ligger i sedimenten, då de förmodligen till största
delen förorsakats av olyckor eller slarv i samband med lossningen av
kreosoten från tankbåtarna. Bidragsfinansierade undersökningar har
utförts av sedimenten. Slutredovisning av en huvudstudie har gjorts
2012 och åtgärdsbehov har bedömts finnas.
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För landområdet finns ansvar och en huvudstudie har utförts våren 2019.
Därtill kommer ett antal mindre saneringar att utföras vid pågående
verksamheter bl.a. inom Stenungsundsindustrierna, raffinaderierna och
Energihamnen.

3.6

Tillsynsvägledning

3.6.1 Tillsynsvägledning i projektform
Länsstyrelsen har de senaste tre åren haft möjlighet att prioritera
tillsynsvägledning till kommunerna med besök av övergripande karaktär.
Tillsynsvägledning har också drivits i form av information- och
utbildningsinsatser. Ett nationellt vägledningsprojekt med
uppställningsplatser för fritidsbåtar/fritidsbåtshamnar har genomförts.
Nationella tillsynsvägledningsgruppen har tagit fram ett
handledningsmaterial för handlingsplaner till kommunerna. Genom
Miljösamverkans projekt har handläggarstöd angående inventering också
tagits fram.
Genom att fortsätta arbeta med kemtvättar som använt klorerade
lösningsmedel, verkstadsindustrier med ytbehandling av metaller med
elektrolytiska kemiska processer och avfettning med klorerade
lösningsmedel berörs de allra flesta av kommunernas objekt i riskklass 1
och de allvarligaste i riskklass 2. Vår ambition är att tillsynsvägledningen
även de närmaste åren till stor del kommer att bedrivas branschvis och bestå
av:
•

Tillsynsvägledning inom branscherna:
− Uppställningsplatser för fritidsbåtar/fritidsbåtshamnar samt
också koppla till föroreningar i sediment.
− Kemtvättar som använt klorerade lösningsmedel, 16 st i
riskklass 1, 203 st i riskklass 2
− Verkstadsindustrier med ytbehandling av metaller med
elektrolytiska/kemiska processer och avfettning med klorerade
lösningsmedel 850 st.

•

Tillsynsvägledning för att hjälpa kommunerna att upprätta
handlingsplaner för förorenade områden samt inventera pågående
verksamheter.

TVL kemtvättar 2020 – 2022

Kommunerna är i de flesta fall tillsynsmyndighet för kemtvättsverksamhet.
För många objekt finns det ingen ansvarig kvar. Många verksamheter var i
drift från ca 1950-tal fram till början av 1970-tal. Dessa objekt är ofta svåra
att få fram underlag för, och ansvarsutredningarna är ofta tidsödande. Föroreningarna associerade med kemtvättar är svårbedömda och har ofta en
komplex spridningsbild. Med tanke på det stora antalet objekt som finns i
länet samt de risker som de aktuella föroreningarna medför för människors
hälsa och för miljön är det viktigt att fortsätta fokusera på dessa
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verksamheter.
Under 2013–2015 genomförde Länsstyrelsen i Västra Götalands län ett
tillsynsvägledningsprojekt och kommunerna började komma igång med att
arbeta med sina objekt. Det återstår många objekt att hantera, därför är det
angeläget att fortsätta med aktiv tillsynsvägledning inom denna bransch för
att hjälpa kommunerna att genom tillsyn förmå ansvariga att undersöka och
åtgärda.
TVL för verkstadsindustri med galvanisk/kemisk ytbehandling och
triavfettning 2020–2022

Kommunerna är i de flesta fall tillsynsmyndighet för verkstadsindustrierna.
För många objekt finns det ansvariga verksamhetsutövare, även om
verksamheten på platsen har förändrats. Många verksamheter har varit i drift
fram till mitten av 1990-talet med användning av aktuella ämnen. Med tanke
på den potentiellt stora andel där ansvar ännu finns kvar, det stora antalet
objekt som finns i länet samt de risker som de aktuella föroreningarna
medför för människors hälsa och för miljön är det viktigt att fokusera på
dessa verksamheter.
Under 2015 påbörjade Länsstyrelsen i Västra Götalands län ett tillsynsvägledningsprojekt och kommunerna började komma igång med att arbeta
med sina objekt. Föroreningsproblematiken är komplex och därför är det
angeläget att fortsätta stödja kommunerna med aktiv tillsynsvägledning
inom denna bransch, för att hjälpa kommunerna att genom tillsyn förmå
ansvariga att undersöka och åtgärda.
Både kemtvättar och verkstadsindustrier som har hanterat klorerade
lösningsmedel har en komplex föroreningssituation. Länsstyrelsen i Västra
Götalands Län kan komma att driva ett mer övergripande projekt för att
försöka undersöka verksamheternas påverkan på och i närområdet.
TVL för Uppställningsplatser för fritidsbåtar/fritidsbåtshamnar 2020–
2022

Länsstyrelsen har under 2017–2019 genomfört ett tillsynsvägledningsprojekt inom uppställningsplatser för fritidsbåtar/fritidsbåtshamnar.
Projektet bestod av tre delar.
1) Framtagande av en vägledning för ansvarsbedömning och förslag till
modell för finansiering av åtgärder för objekt som drivs av en
förening.
2) Framtagande av vägledning med strategier för undersökningar,
riskbedömningar, riskvärderingar och åtgärder.
3) Seminarium för att sprida resultatet. I de tre delarna ingick de
juridiska frågeställningar, strategier för provtagning och
utbildningstillfällen.
Projektet kommer att fortsätta i form av att stödja kommunerna med aktiv
tillsynsvägledning inom denna bransch, för att hjälpa kommunerna att
genom tillsyn förmå ansvariga att undersöka och åtgärda. Arbetet kan också
komma att utvidgas där en koppling till sedimentföroreningarna också
föreslås.
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3.6.2. Övrig tillsynsvägledning samt utbildningsdagar
Tillsynsvägledning sker på flera sätt:
• Tillsynsvägledning i enskilda objekt, även bidragsobjekt.
• Tillsynsvägledning via Länsstyrelsens och Miljösamverkans
tillsynsvägledningsportal (Tillsynsportalen Väst).
• Utbildningsdagar. Vi avser att fortsätta med att genomföra minst två
utbildningsdagar per år enligt kommunernas önskemål men också följa
strategin för tillsynsvägledning, se vidare avsnitt 1.6.5.
Nedan ges förslag på kommande utbildningsinsatser
• Fysisk planering i förorenade områden
• Beräkningsprogram för riktvärden med praktiska övningar
• Riskvärdering och hållbarhet
• Geokemi inom efterbehandling
• PFAS-hur kommer vi vidare?
• Klorerade lösningsmedel, fördjupning
• Fritidsbåtshamnar - hur kommer vi vidare?
• Grundläggande Utbildning i tillsyn av Förorenade områden
(GRUF)
Grundläggande Utbildning i tillsyn av Förorenade områden (GRUF).
Utbildningen behandlar översiktlig de olika stegen i efterbehandlingsprocessen från undersökning till genomförande av saneringsåtgärd.
Deltagarna får lära sig om tillsynsmyndighetens uppdrag och tillsynsrollen,
de olika tillsynsverktygen samt att skriva en ansvarsbedömning. Deltagarna
får genom konkreta exempel lära sig grunderna för att granska, bedöma och
handlägga ärenden med förorenade områden. Utbildningen kommer att
föregås av ett par timmars självstudier.
Det finns en nationell grupp som arbetar med att utveckla och förbättra
tillsynsvägledningen till kommunerna. Målsättningen är att öka
kommunernas förutsättningar att bidra mer till att uppfylla miljömålet giftfri
miljö. Gruppen jobbar med tre inriktningar inom TVL:
A.
B.
C.
inte?

Nivå - vad ska det vägledas om?
Strategi - Hur ska det vägledas?
Uppföljning - Ger vägledningen önskat resultat och varför/varför

Genom samverkan kommer gemensamt tillsynsvägledningsmaterial att tas
fram.
Länsstyrelsen kommer också försöka att satsa mer på kortare Lync/Skypeutbildningar/diskussionsgrupper efter kommunernas önskemål. Det kan
handla om att samla handläggare som tex. vill diskutera inventering och
riskklass, tillsyn vid småbåtshamnar eller andra frågeställningar som kan
vara svåra att bedöma själva. Länsstyrelsen kan komma att hålla någon
utbildning via skype för att så många som möjligt ska kunna medverka utan
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att behöva lägga tid på resor mm.
3.6.3 EBH i fysisk planering
Kommunerna efterfrågar ofta tillsynsvägledning när det gäller EBH i fysisk
planering. I Projekt Efterbehandling förorenade områden - strategiskt arbete
2013–2015 har både ett handläggarstöd och underlagsmaterial för ett
seminarium tagits fram. Se vidare avsnitt 1.4.4.
3.6.4 Miljösamverkan Västra Götaland/Halland
Miljösamverkan kommer att driva två projekt som berör förorenade
områden. Även kommunerna i vårt län ges möjlighet att delta i dessa.
•

Samverkan kring förorenade områden (syftet med projektet är att
skapa ett nätverk där kommuner kan dela erfarenheter samt fungera
som stöd för varandra vid framtagande av handlingsplaner inom
FO).

•

Detaljplaner för bostäder (projektet kommer inriktas på kopplingen
mellan PBL och MB där syftet är att miljöfrågor ska beaktas på ett
lämpligt sätt i DP och att en god bebyggd miljö främjas)

Tidplan mars 2020 – våren 2021. Vägledningsmaterial bör vara klart under
första halvåret 2021.
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Bilaga 1 upprättad 2019-10-29

Prioriteringslista över förorenade områden i Västra Götalands län
Nr

Objekt

Kommun

Bransch

1

BORÅS

Övrigt BKL 1

2a

Viskan (Djupasjön, Guttasjön,
Rydboholmsdammarna)
Älvängens industriområde, Wicanders

ALE

Verkstadsindustri - med
halogenerade lösningsmedel

1

2b

Älvängens industriområde, Carlmarks

ALE

Textilindustri

3a

Otterbäcksviken

GULLSPÅNG

3b

F.d. Impregneringsanläggning i
Otterbäcken
EKA Chemicals AB
Försvaret Såtenäs Flygflottilj
FFK Karlsborg
F.d. kemtvätt i Skäggered

10
11

Gullspångs Elektrokemiska AB (GEA)
INOVYN Sverige AB (F.d. INEOS
Sverige AB)
Köpmannebro/televerket (Långön)
Damen/Cityverket/Götaverken sediment

12
13
14

Risk- Finns
klass ansvarig?
1
Delvis

Primär förorening

Status

Kommentar

Dioxin

Delvis

Huvudstudie avslutad - åtgärd ej
påbörjad
PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren) Åtgärd pågående

Dieldrin, DDT/DDE, PAH, dioxiner, metaller och olja. Delvis statlig
bidragsfinansiering.
Åtgärdsförberedelser. Delvis statlig bidragsfinansiering.

1

Delvis

PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren) Åtgärd pågående

Åtgärdsförberedelser. Delvis statlig bidragsfinansiering.

Sediment BKL 1

1

Delvis

GULLSPÅNG

Träimpregnering

1

Ja

Förorenade sediment. Koppling till F.d. Impregneringsanläggning i
Otterbäcken.
Koppling till Otterbäcksviken.

ALE
LIDKÖPING
KARLSBORG
MÖLNDAL

1
1
1
1

Ja
Ja
Ja
Nej

GULLSPÅNG
STENUNGSUND

Kloralkali
Brandövningsplats
Brandövningsplats
Kemtvätt - med
lösningsmedel
Ferrolegering
Kloralkali

1
1

Nej
Ja

MELLERUD
GÖTEBORG

Träimpregnering
Sediment BKL 1

1
1

Nej
Delvis

Grustaget - SOAB:s lager

MÖLNDAL

1

Delvis

DALS-ED
MARK

1
1

Nej
Nej

15

Le Bruk, Bälnäs Ind. omr.
Rydahls Garn AB, f.d. Rydahls
Manufactur AB
Töllås gruva

Övrig organisk kemisk
industri
Sågverk med doppning
Gasverk

PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren) Huvudstudie avslutad - åtgärd ej
påbörjad
PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren) Förstudie avslutad - huvudstudie ej
påbörjad
Kvicksilver (Hg)
Åtgärd pågående
Högfluorerade ämnen (PFAS)
Förstudie pågående
Högfluorerade ämnen (PFAS)
Förstudie pågående
Klorerade alifater (Tri- och
Åtgärd pågående
Tetrakloretylen, Dikloretan)
Annan
Huvudstudie pågående
Klorerade alifater (Tri- och
Delåtgärd pågående
Tetrakloretylen, Dikloretan)
Koppar (Cu)
Åtgärd pågående
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och Huvudstudie pågående
MBT)
Ftalater (DEHP, DOP)
Huvudstudie avslutad - åtgärd ej
påbörjad
Dioxin
Åtgärd pågående
Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)
Huvudstudie pågående

ORUST

Övrigt BKL 1

1

Nej

Bly (Pb)

16

Hjo Mekaniska Verkstad

HJO

Verkstadsindustri - med
halogenerade lösningsmedel

1

Nej

Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloretylen, Dikloretan)

17
18

BENGTSFORS
ALE

Träimpregnering
Skjutbana - hagel

1
1

Nej
Ej utrett

Arsenik (As)
Bly (Pb)

19

SJ Kråkviken
Surte-Bohus sportskyttegille &
skyttegille
Preem Raff. Lysekil

LYSEKIL

Oljeraffinaderi

1

Ja

Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)

20
21
22

ST1 Raffinaderi (f.d.Shell)
Preem AB
Nynäs AB

GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG

Oljeraffinaderi
Oljeraffinaderi
Oljeraffinaderi

1
1
1

Ja
Ja
Ja

Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)
Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)
Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)

23

Oljedepå Dalanäs

GÖTEBORG

Oljedepå

1

Ej utrett

24

SJ's Impregnering Limmared

TRANEMO

Träimpregnering

1

Ja

25
26

Välen sediment
Garveriet Svenljunga

GÖTEBORG
SVENLJUNGA

Sediment BKL 1
Garveri - krombaserad

1
1

Ej utrett
Nej

UDDEVALLA

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

ÖCKERÖ

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

4
5
6
7
8
9

Hamnar, varv och fritidsbåtshamnar
Ljungskile småbåtshamn
Hönö Klåva hamn

Statlig bidragsfinansiering.
IED. Statusrapport upprättad. Avveckling och sanering efter Hgprocessen pågår.
Inväntar samordning med annat objekt (SGU).

Statlig bidragsfinansiering.
Statlig bidragsfinansiering.

Förstudie avslutad - huvudstudie ej
påbörjad
Förstudie avslutad - huvudstudie ej
påbörjad

Prioriterad för statlig bidragsfinansiering.

Förstudie pågående
Förstudie avslutad - huvudstudie ej
påbörjad
Förstudie pågående

Statlig bidragsfinansiering.

Förstudie pågående
Delåtgärd pågående
Delåtgärd avslutad - uppföljning
genomförd
Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)
Huvudstudie avslutad - åtgärd ej
påbörjad
PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren) Huvudstudie avslutad - åtgärd ej
påbörjad
PCB
Förstudie pågående
Klorerade alifater (Tri- och
Åtgärd pågående
Tetrakloretylen, Dikloretan)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)

PFAS. Tillsynsmyndighet FIHM.
PFAS. Tillsynsmyndighet FIHM.
Statlig bidragsfinansiering.

Prioriterad för statlig bidragsfinansiering.

IED. Statusrapport upprättad. Omfattande markarbeten planeras de
kommande 10 åren. En handlingsplan för att markföroreningar är
framtagen.
IED. Statusrapport inlämnad.
IED. Statusrapport upprättad.
IED. Statusrapport pågår.

Statlig bidragsfinansiering.

Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
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Prioriteringslista över förorenade områden i Västra Götalands län
Nr

Objekt

Kommun

Bransch

Hedens hamn

ÖCKERÖ

Hamnar - fritidsbåtshamn

Risk- Finns
klass ansvarig?
1
Ej utrett

Öckerö - Långe sand

ÖCKERÖ

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Kebalsbukten - Strömstad Marina

STRÖMSTAD

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Hålkedalskilen södra

STRÖMSTAD

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Malmöns hamn

SOTENÄS

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Springets småbåtshamn

SOTENÄS

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ja

Almösund, Myggenäs marin

TJÖRN

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Båthamnen Nösnäs, Stenungsunds
Båtklubb
Småbåtshamn Möttvik

STENUNGSUND

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

GÖTEBORG

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Skintebo Bryggor

GÖTEBORG

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Fiskebäckskils småbåtshamn

LYSEKIL

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Småbåtshamn Saltholmen

GÖTEBORG

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Rixö småbåtshamn

LYSEKIL

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Fiskebäcks småbåtshamn

GÖTEBORG

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Fotö - Korsvik

ÖCKERÖ

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Barrevik småbåtshamn

ORUST

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Hamburgö, fritidsbåtshamn, gästhamn.

TANUM

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Nordön Södra

KUNGÄLV

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Nordön Norra

KUNGÄLV

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Tånguddens Båtuppläggningsplats

GÖTEBORG

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Småbåthamn Asperö

GÖTEBORG

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Småbåtshamn Husvik Brännö, Brännö
varv
Mindre småbåtshamn Styrsö

GÖTEBORG

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

GÖTEBORG

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Småbåtshamn Styrsö

GÖTEBORG

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Småbåtshamn Lilleby

GÖTEBORG

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Småbåtshamn Amhult

GÖTEBORG

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Småbåtshamn Önnered

GÖTEBORG

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Primär förorening

Status

Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)

Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Huvudstudie pågående

Kommentar

Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Förstudie avslutad - huvudstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Förstudie pågående
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
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Prioriteringslista över förorenade områden i Västra Götalands län
Nr

Objekt

Kommun

Bransch

Hovås småbåtshamn, Föreningen
Skintebo Bryggor
Småbåtshamn Ganlebukten, Hammars
Badförening
Killingsholmen

GÖTEBORG

Hamnar - fritidsbåtshamn

Risk- Finns
klass ansvarig?
1
Ej utrett

GÖTEBORG

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

GÖTEBORG

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

GKSS Småbåtshamn

GÖTEBORG

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Björlanda Kile småbåtshamn

GÖTEBORG

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Hinsholmskilens småbåthamn

GÖTEBORG

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Oxnäs (Janssons båtvarv)

TANUM

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Klädesholmen, hamnar

TJÖRN

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Skärhamns hamn

TJÖRN

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Varv N Almösund

TJÖRN

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Almösund, västra hamnen

TJÖRN

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Stenungsund hamn mm.

STENUNGSUND

Hamnar - fritidsbåtshamn

1

Ej utrett

Vinteruppställning Stansviksområdet

TJÖRN

Hamnar - handelstrafik

1

Ej utrett

Marstrand Koön Fiskehamn

KUNGÄLV

Hamnar - handelstrafik

1

Ej utrett

Lysekils hamn

LYSEKIL

1

Ej utrett

Hunnebostrands hamn

SOTENÄS

1

Ej utrett

Uddevalla hamn

UDDEVALLA

1

Ej utrett

Uddevallavarvet

UDDEVALLA

Hamnar - handelstrafik med
miljöfarliga varor
Hamnar - handelstrafik med
miljöfarliga varor
Hamnar - handelstrafik med
miljöfarliga varor
Hamnar - handelstrafik med
miljöfarliga varor

1

Ja

Kemtvätt - med
lösningsmedel
Kemtvätt - med
lösningsmedel
Kemtvätt - med
lösningsmedel
Kemtvätt - med
lösningsmedel
Kemtvätt - med
lösningsmedel
Kemtvätt - med
lösningsmedel
Kemtvätt - med
lösningsmedel
Kemtvätt - med
lösningsmedel
Kemtvätt - med
lösningsmedel

1

Ej utrett

1

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Ej utrett

1

Ej utrett

1

Delvis

1

Nej

1

Nej

Kemtvättar
Stjärntvätt- Johannebergs kemtvätt

GÖTEBORG

Kållereds kemtvätt

MÖLNDAL

Stensjötvätt

MÖLNDAL

Frithiofs Kemiska

MÖLNDAL

Lidköpings Tvättinrättning

LIDKÖPING

Marks nya Kemiska AB

MARK

Lerums kemtvätt (Arvehälls)

LERUM

Tidaholms kemiska tvätt

TIDAHOLM

Karlsborgs kemiska tvätt, Eken 1

KARLSBORG

Primär förorening

Status

Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och
MBT)

Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Förstudie avslutad - huvudstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Huvudstudie pågående

Kommentar

Förstudie pågående
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och Inventering avslutad - förstudie ej
MBT)
påbörjad
PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren) Huvudstudie pågående
Förstudie pågående

Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloretylen, Dikloretan)
Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloretylen, Dikloretan)
Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloretylen, Dikloretan)
Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloretylen, Dikloretan)
Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloretylen, Dikloretan)

Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloretylen, Dikloretan)
Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloretylen, Dikloretan)
Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloretylen, Dikloretan)

Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Förstudie avslutad - huvudstudie ej
påbörjad
Förstudie avslutad - huvudstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Förstudie avslutad - huvudstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Huvudstudie avslutad - åtgärd ej
påbörjad
Förstudie avslutad - huvudstudie ej
påbörjad
Förstudie avslutad - huvudstudie ej
påbörjad

Prioriterad för statlig bidragsfinansiering.

Prioriterad för statlig bidragsfinansiering.
Statlig bidragsfinansiering
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Prioriteringslista över förorenade områden i Västra Götalands län
Nr

Objekt

Kommun

Bransch

Textil-Lån AB

SKARA

Varatvätten

VARA

Trollhättans kemtvätt

TROLLHÄTTAN

Reno Kemiska Tvättindustri

TROLLHÄTTAN

Tvättman Spadegatan

GÖTEBORG

Almedals Industritvätt AB mfl.

GÖTEBORG
TROLLHÄTTAN

Kemtvätt - med
lösningsmedel
Kemtvätt - med
lösningsmedel
Kemtvätt - med
lösningsmedel
Kemtvätt - med
lösningsmedel
Kemtvätt - med
lösningsmedel
Kemtvätt - med
lösningsmedel
Kloratindustri

BENGTSFORS

Rexcell Tissue & Airlaid, Skåpafors

Risk- Finns
klass ansvarig?
1
Ej utrett

Primär förorening

Status

Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloretylen, Dikloretan)
Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloretylen, Dikloretan)

Förstudie pågående

Kommentar

1

Nej

1

Ej utrett

1

Ej utrett

1

Ja

1

Nej

1

Ja

Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloretylen, Dikloretan)
Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloretylen, Dikloretan)
Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloretylen, Dikloretan)
Bly (Pb)

Massa och pappersindustri

1

Ja

PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren) Huvudstudie pågående

IED. Statusrapport påbörjad.

BENGTSFORS

Massa och pappersindustri

1

Ja

IED. Statusrapport inlämnad.

Billingsfors Pappersbruk
Gamlestadens Pappersbruk
Edet Bruk, SCA Hygiene Paper AB
Göta Cellulosa AB, också kallat Göta
bruk
Katrinefors Bruk

BENGTSFORS
GÖTEBORG
LILLA EDET
LILLA EDET

Massa och pappersindustri
Massa och pappersindustri
Massa och pappersindustri
Massa och pappersindustri

1
1
1
1

Ja
Ej utrett
Ja
Nej

MARIESTAD

Massa och pappersindustri

1

Ja

Håfreströms Bruk

MELLERUD

Massa och pappersindustri

1

Ja

Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Förstudie pågående
Förstudie pågående
Förstudie avslutad - ingen åtgärd
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren) Delåtgärd avslutad - uppföljning
genomförd
Annan
Huvudstudie pågående

Arctic Paper Munkedals AB
Katrinedal

MUNKEDAL
UDDEVALLA

Massa och pappersindustri
Massa och pappersindustri

1
1

Ja
Delvis

ÅMÅL

Massa och pappersindustri

1

Nej

STRÖMSTAD

Oljedepå

1

Ej utrett

Marinhuset AB, Södra

UDDEVALLA

Oljedepå

1

Ej utrett

Svenska Statoil AB, Oljenäset

GÖTEBORG

Oljedepå

1

Delvis

Vopak Logistics Nordic AB, Skarvik 4

GÖTEBORG

Oljedepå

1

Delvis

Vopak Logistics Nordic AB, Skarvik 2

GÖTEBORG

Oljedepå

1

Delvis

Nordic Storage AB, Rya 2
Gryaab Syrhåla
Göteborgs Hamn, Oljehamnarna
Skarvik+Rya
Vopak Logistics Nordic AB, Skarvik 1, 3

GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG

Oljedepå
Oljedepå
Oljedepå

1
1
1

Delvis
Delvis
Delvis

Organiska tennföreningar (TBT, DBT och Delåtgärd avslutad - uppföljning
MBT)
genomförd
Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)
Förstudie avslutad - huvudstudie ej
påbörjad
Delåtgärd avslutad - uppföljning
Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)
genomförd
Aromatiska kolväten (Bensen, Xylen,
Förstudie pågående
Toluen)
PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren) Delåtgärd avslutad - uppföljning
genomförd
Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)
Förstudie pågående
Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)
Förstudie pågående
Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)
Förstudie pågående

GÖTEBORG

Oljedepå

1

Delvis

Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)

Delåtgärd pågående

Preem
Nordic Storage AB, Rya 1

GÖTEBORG
GÖTEBORG

Oljedepå
Oljedepå

1
1

Delvis
Ja

Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)
Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)

St1 Supply AB, Skarvikshamnen (fd
Svenska Shell)
Svenska Statoil AB, Skarvik

GÖTEBORG

Oljedepå

1

Delvis

Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)

Förstudie pågående
Delåtgärd avslutad - uppföljning
genomförd
Förstudie pågående

GÖTEBORG

Oljedepå

1

Delvis

Aromatiska kolväten (Bensen, Xylen,
Toluen)

EKA, Trollhättan
Massa- och pappersindustri
Rexcell Tissue & Airlaid, Långed

Fengersfors- Knarrbyn
Oljedepå, raffinaderi
Myrens hamnområde

Dioxin
Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloretylen, Dikloretan)
PCB

Förstudie avslutad - huvudstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Förstudie avslutad - ingen åtgärd
Förstudie pågående
Huvudstudie pågående

IED. Statusrapport inlämnad.
IED. Statusrapport upprättad.

IED. Statusrapport inlämnad.

Huvudstudie pågående
Förstudie pågående

Verksamheten är nedlagd. Delåtgärd pågår på fabriksområdet.
Sedimentutredningar återstår.
IED. Statusrapport upprättad.
Statlig bidragsfinansiering (delvis)

Förstudie pågående

Statlig bidragsfinansiering.

Förstudie pågående
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Nr

Objekt

Kommun

Bransch

Nynas AB, Rya
ODEC Tankstorage AB
Nordic Storage AB, Skarvik 2
Nordic Storage AB, Skarvik 1
Göteborgs Energi AB, Oljebergrum
Skarvik
Bergrum i västra Skarvikshamnen
Shell Raffinaderi, Göteborgsterminalen 1

GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG
GÖTEBORG

Finns
ansvarig?
Delvis
Delvis
Delvis
Delvis
Ej utrett

Primär förorening

Status

Oljedepå
Oljedepå
Oljedepå
Oljedepå
Oljedepå

Riskklass
1
1
1
1
1

Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)
Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)
Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)
Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)
Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)

Förstudie pågående
Förstudie pågående
Förstudie pågående
Förstudie pågående
Förstudie pågående

GÖTEBORG
GÖTEBORG

Oljedepå
Oljedepå

1
1

Ej utrett
Delvis

Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)
Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)

Förstudie pågående
Förstudie pågående

Univar AB, Kemikalie- och oljede
GÖTEBORG
Marieholm(del av)
Shell Raffinaderi, Göteborgsterminalen 2 GÖTEBORG

Oljedepå

1

Ja

Åtgärd pågående

Oljedepå

1

Delvis

Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloretylen, Dikloretan)
Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)

SJ Fjällbo

SJ:s verkstäder

1

Ja

Delåtgärd avslutad - uppföljning
genomförd
PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren) Huvudstudie pågående

Sågverk med doppning

1

Ej utrett

Dioxin

Delåtgärd avslutad - uppföljning
genomförd
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Förstudie avslutad - huvudstudie ej
påbörjad
Huvudstudie avslutad - åtgärd ej
påbörjad
Huvudstudie avslutad - åtgärd ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Huvudstudie pågående
Huvudstudie pågående
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Förstudie pågående
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Förstudie pågående
Delåtgärd pågående
Förstudie pågående
Förstudie pågående
Förstudie pågående
Förstudie avslutad - huvudstudie ej
påbörjad
Förstudie pågående
Förstudie avslutad - ingen åtgärd
Förstudie pågående
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Förstudie pågående

GÖTEBORG

Sågverk med doppning, träimpregnering
Limmareds Skogar AB Lim.
TRANEMO
Fagerlid Såg AB

GULLSPÅNG

Sågverk med doppning

1

Ej utrett

Dioxin

Älmestads sågverk

ULRICEHAMN

Sågverk med doppning

1

Nej

Dioxin

Örby Sågverk

MARK

Sågverk med doppning

1

Delvis

F.d. Torsö sågverk (Sundet 3:26 m.fl.)

MARIESTAD

Sågverk med doppning

1

Delvis

Klorerade aromater (Pentaklorfenol,
Triklorfenol)
Dioxin

F.d. Sågverk, Almnäs Bruk

HJO

Sågverk med doppning

1

Ja

Dioxin

Levene Såg AB
Böja
AB Gälareds Trä

VARA
SKÖVDE
SVENLJUNGA

Sågverk med doppning
Sågverk med doppning
Sågverk med doppning

1
1
1

Ja
Delvis
Ej utrett

Dioxin
Dioxin
Dioxin

Tonsbergs Såg

MELLERUD

Sågverk med doppning

1

Ej utrett

Dioxin

Limmareds Skogar AB, Dals.

TRANEMO

Sågverk med doppning

1

Ja

Dioxin

Bollebygdshus AB

BOLLEBYGD

Sågverk med doppning

1

Ej utrett

Dioxin

Törlings trävaru
Södra Sveriges Trä AB / Dannegrens
Sågverk AB
Molla Sågverk AB
Br. Grönesjö Sågverks AB
Suntetorps Impregnering AB
Götene Träindustri
Sätra Bruk AB
Hilmersson o. Lindbergs SågverkHyvleri
Bröderna Svenssons Sågverk
Vegby Såg AB
Br Strålin, Liared
Fristads Snickerifabrik AB

HJO
SVENLJUNGA

Sågverk med doppning
Sågverk med doppning

1
1

Ja
Ja

Dioxin
Dioxin

HERRLJUNGA
BOLLEBYGD
SKÖVDE
GÖTENE
KARLSBORG
GÖTENE

Sågverk med doppning
Sågverk med doppning
Träimpregnering
Träimpregnering
Träimpregnering
Träimpregnering

1
1
1
1
1
1

Ja
Ej utrett
Ja
Ja
Ja
Nej

Dioxin
Dioxin
Dioxin
Dioxin

HÄRRYDA
ULRICEHAMN
ULRICEHAMN
BORÅS

Träimpregnering
Träimpregnering
Träimpregnering
Träimpregnering

1
1
1
1

Ja
Ja
Ja
Ej utrett

Dioxin
Dioxin
Dioxin
Dioxin

Borgstena Timber AB

BORÅS

Träimpregnering

1

Ja

Dioxin

Dioxin

Kommentar

Prioriterad för delvis statligt bidragsfinansiering.

Statlig bidragsfinansiering.

Prioriterad för statligt bidragsfinansiering.
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Prioriteringslista över förorenade områden i Västra Götalands län
Nr

Objekt

Kommun

Bransch

Flicksäters Sågverk

VÄNERSBORG

Helge Gustavssons Byggnads AB

GÖTENE

Primär förorening

Status

Träimpregnering

Risk- Finns
klass ansvarig?
1
Ej utrett

Dioxin

Träimpregnering

1

Ja

Dioxin

Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad

Textilindustri

1

Ej utrett

Textilindustri

1

Ej utrett

Textilindustri

1

Ej utrett

August Werner & Co (Eriksbergs färgeri, MÖLNDAL
Lindome)
Almedahls-Kinna
MARK

Textilindustri

1

Ja

Textilindustri

1

Ja

Sjuhäradsbyggdens Färgeri AB

MARK

Textilindustri

1

Ja

Färgeri AB Lind och Co

BORÅS

Textilindustri

1

Ej utrett

Haldens Färgeri (August Werner)

MARK

Textilindustri

1

Ej utrett

Sjuntorps Textilfabrik

TROLLHÄTTAN

Textilindustri

1

Ej utrett

HB LJ Wingqvist

MARK

Textilindustri

1

Ej utrett

F.d. Stridsberg & Biörck AB, Källstorp
Daros
Källviken

TROLLHÄTTAN
PARTILLE
UDDEVALLA

1
1
1

Delvis
Ja
Ej utrett

Kålviks varv

ORUST

1

Ej utrett

Organiska tennföreningar (TBT, DBT och Inventering avslutad - förstudie ej
MBT)
påbörjad

Ulvesunds båtvarv

UDDEVALLA

1

Ej utrett

Organiska tennföreningar (TBT, DBT och Huvudstudie pågående
MBT)

Sjöhed

KUNGÄLV

1

Ej utrett

Organiska tennföreningar (TBT, DBT och Delåtgärd avslutad - uppföljning
MBT)
genomförd

Lödöse Varv

LILLA EDET

1

Delvis

PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren) Huvudstudie avslutad - åtgärd ej
påbörjad

Valbodalen

LYSEKIL

1

Ej utrett

Organiska tennföreningar (TBT, DBT och Inventering avslutad - förstudie ej
MBT)
påbörjad

Gillholms Marina AB, Kornhall

KUNGÄLV

1

Ej utrett

Organiska tennföreningar (TBT, DBT och Inventering avslutad - förstudie ej
MBT)
påbörjad

Kindes Båtvarv AB

GÖTEBORG

1

Ej utrett

Organiska tennföreningar (TBT, DBT och Inventering avslutad - förstudie ej
MBT)
påbörjad

Småbåtshamn Brännö

GÖTEBORG

Tungmetallgjuterier
Tungmetallgjuterier
Varv med halogenerade
lösningsmedel/giftiga
båtbottenfärger
Varv med halogenerade
lösningsmedel/giftiga
båtbottenfärger
Varv med halogenerade
lösningsmedel/giftiga
båtbottenfärger
Varv med halogenerade
lösningsmedel/giftiga
båtbottenfärger
Varv med halogenerade
lösningsmedel/giftiga
båtbottenfärger
Varv med halogenerade
lösningsmedel/giftiga
båtbottenfärger
Varv med halogenerade
lösningsmedel/giftiga
båtbottenfärger
Varv med halogenerade
lösningsmedel/giftiga
båtbottenfärger
Varv med halogenerade
lösningsmedel/giftiga
båtbottenfärger

1

Ej utrett

Organiska tennföreningar (TBT, DBT och Inventering avslutad - förstudie ej
MBT)
påbörjad

Textilindustri
Ljungbergs Factory AB (f.d. Rydboholms BORÅS
textil)
Almedahls AB i Dalsjöfors (FOV Fabrics BORÅS
AB)
AB Alf Stigens Fabriker
BORÅS

Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloretylen, Dikloretan)

Kommentar

Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Förstudie avslutad - huvudstudie ej
påbörjad
Förstudie pågående

Högfluorerade ämnen (PFAS)

Förstudie avslutad - huvudstudie ej
påbörjad
Förstudie avslutad - huvudstudie ej
Dioxin
påbörjad
Bly (Pb)
Förstudie avslutad - huvudstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Annan
Åtgärd pågående
Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)
Åtgärd pågående
Organiska tennföreningar (TBT, DBT och Inventering avslutad - förstudie ej
MBT)
påbörjad

Bostadsanslaget
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Prioriteringslista över förorenade områden i Västra Götalands län
Nr

Objekt

Kommun

Bransch

Hälleviksstrands Varv AB

ORUST

Varv med halogenerade
lösningsmedel/giftiga
båtbottenfärger

Verkstadsindustrier, ytbehandling, gjuterier och smältverk
Gamla bruket
MUNKEDAL
FIX AB
GÖTEBORG

Risk- Finns
klass ansvarig?
1
Ej utrett

Primär förorening

Järn-, stål- och manufaktur
Verkstadsindustri - med
halogenerade lösningsmedel

1
1

Nej
Ja

Bly (Pb)
Zink (Zn)

Huvudstudie pågående
Förstudie pågående

Status

Organiska tennföreningar (TBT, DBT och Inventering avslutad - förstudie ej
MBT)
påbörjad

Helinos/Getinge

TJÖRN

Verkstadsindustri - med
halogenerade lösningsmedel

1

Ej utrett

Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloretylen, Dikloretan)

Delåtgärd avslutad - uppföljning ej klar

Teka AB

ALINGSÅS

Verkstadsindustri - med
halogenerade lösningsmedel

1

Ja

Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloretylen, Dikloretan)

Förstudie avslutad - huvudstudie ej
påbörjad

Näsvikens industriområde,
Nordverksfabriken

ÅMÅL

Verkstadsindustri - med
halogenerade lösningsmedel

1

Ej utrett

Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloretylen, Dikloretan)

Förstudie avslutad - huvudstudie ej
påbörjad

Dahren Tråd

ESSUNGA

Verkstadsindustri - med
halogenerade lösningsmedel

1

Ja

Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad

Volvo Torslanda - Västra kvarteret

GÖTEBORG

Verkstadsindustri - med
halogenerade lösningsmedel

1

Ja

Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad

SAAB AUTOMOBILE AB

TROLLHÄTTAN

Verkstadsindustri - med
halogenerade lösningsmedel

1

Ja

Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad

Volvo Aero Corporation

TROLLHÄTTAN

Verkstadsindustri - med
halogenerade lösningsmedel

1

Ja

Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)

Delåtgärd pågående

Wiskastrand (Monsun Tison)

BORÅS

Verkstadsindustri - med
halogenerade lösningsmedel

1

Ja

Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloretylen, Dikloretan)

Delåtgärd avslutad - uppföljning
genomförd

Svenska Tacksfabriken fd

TROLLHÄTTAN

Verkstadsindustri - med
halogenerade lösningsmedel

1

Ej utrett

Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan)

Huvudstudie pågående

Tvättman fd, Nordverk fd, m fl

UDDEVALLA

Verkstadsindustri - med
halogenerade lösningsmedel

1

Delvis

Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloretylen, Dikloretan)

Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad

Volvo Torslanda - Produktutveckling

GÖTEBORG

Verkstadsindustri - med
halogenerade lösningsmedel

1

Ja

Tändsticksfabriken/Teli fd

VÄNERSBORG

Verkstadsindustri - med
halogenerade lösningsmedel

1

Ja

Nordiska Egoutteurfabriken
Hintzegårdens Ind.

KARLSBORG

Verkstadsindustri - med
halogenerade lösningsmedel

1

Ej utrett

Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad

Bröderna Wallins Nysilverfabrik fd

LIDKÖPING

1

Ej utrett

Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad

Perfoverken (Törbolack)

TÖREBODA

Ytbehandling av metaller
elektrolytiska/kemiska
processer
Ytbehandling med lack, färg
eller lim

1

Ja

Övrig organisk kemisk
industri

1

Delvis

Kemiindustri
SCANLUBE

GÖTEBORG

Kommentar

Prioriterad för statligt bidragsfinansiering.

Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloretylen, Dikloretan)

Klorerade alifater (Tri- och
Tetrakloretylen, Dikloretan)

Delåtgärd avslutad - uppföljning
genomförd

Huvudstudie pågående

Förstudie pågående
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Nr

Objekt

Kommun

Bransch

Perstorp Oxo AB

ALE

Borealis Krackeranläggningen

STENUNGSUND

Borealis Polyetenanläggning

STENUNGSUND

Akzo Nobel Surface Chemistry (site
Stenungsund)
Neste-Polyester

STENUNGSUND

Dorch Bäcksin

GÖTEBORG

Övrig organisk kemisk
industri
Övrig organisk kemisk
industri
Övrig organisk kemisk
industri
Övrig organisk kemisk
industri
Övrig organisk kemisk
industri
Färgindustri

KARLSBORG

Torsviken miljöfarligt avfall
Vargön Alloys deponi Mjölkberget
Rished industrideponi

Risk- Finns
klass ansvarig?
1
Ej utrett

Primär förorening

Status

Kommentar

Förstudie pågående

IED. Statusrapport påbörjad.

1

Ja

Förstudie pågående

IED. Statusrapport påbörjad.

1

Ja

Förstudie pågående

IED. Statusrapport påbörjad.

1

Ja

Förstudie pågående

IED. Statusrapport påbörjad.

1

Ja

Förstudie avslutad - ingen åtgärd

1

Ej utrett

Annan

Industrideponier

1

Ja

GÖTEBORG
VÄNERSBORG
ALE

Industrideponier
Industrideponier
Industrideponier

1
1
1

Ja
Ja
Ja

Deponi Varpaliden

TIDAHOLM

Industrideponier

1

Ej utrett

Sandliden
Stallbacka industriområde (Ferro)

ALE
TROLLHÄTTAN

Övrigt BKL 1
Övrigt BKL 1

1
1

Ja
Ej utrett

Östra hamnen

LIDKÖPING

Övrigt BKL 1

1

Ja

Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Annan
Åtgärd pågående
Krom (Cr)
Åtgärd pågående
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Dioxin
Åtgärd pågående
Krom (Cr)
Huvudstudie avslutad - åtgärd ej
påbörjad
PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren) Delåtgärd pågående

Svensk Kabel- och Metallgranulering AB TROLLHÄTTAN

Övrigt BKL 1

1

Delvis

Krom (Cr)

Åtgärd pågående

Lös ferrokalk, Stallbacka

TROLLHÄTTAN

Övrigt BKL 1

1

Ej utrett

Krom (Cr)

Ferrokalk Baggården

TROLLHÄTTAN

Övrigt BKL 1

1

Ej utrett

Krom (Cr)

Ringökanalen
Stena recycling AB, Skarvikshamnen Södra (CiClea

GÖTEBORG
GÖTEBORG

Övrigt BKL 1
Anläggning för farligt avfall

1
1

Delvis
Delvis

Annan

Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Inventering avslutad - förstudie ej
påbörjad
Förstudie pågående
Förstudie pågående

Övriga branscher
Barkdeponi - Forsviks Skogar AB

ALE

Delåtgärd avslutad - uppföljning
genomförd
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1

Allmänt

Detta PM redovisar hur de statliga bidragen för utredningar och åtgärder av förorenade
områden har fördelats och använts inom Västra Götalands län. Samtliga bidragsprojekt som
pågår eller har avslutats t.o.m. 2019 beskrivs översiktligt.
Även åtgärder vid större objekt med privat finansiering och Länsstyrelsen som
tillsynsmyndighet, beskrivs översiktligt.

2 Utredningsprojekt
2.1. Samtliga utredningsprojekt med bidrag
Länsstyrelsen har sedan år 2000 beviljat bidrag till undersökningar vid ett stort antal platser.
Många av dessa har avslutats ur bidragssynpunkt, främst beroende på mindre allvarlig
föroreningssituation eller ansvarsinträde. Objekten kan också vara färdigutredda och ska eller
har gått över till åtgärdsfas. I tabell 1 redovisas samtliga projekt med statliga
utredningsbidrag.
Tabell 1. Utredningsbidragsprojekt t.o.m. 2019.
Objekt
F1492-0021 Åmål 2:1 f.d. Oljedepå vid
Åmålsån/Nybrogatan. Åmåls kommun.

Pågående

2000–2001

F1493-0013 Svaneberg 7:1, Svaneberg
2000–2004
5:1. Mariestads kommun.

Rödfyrhögar. Falköping / Götene /
Skara / Skövde / (Lidköping)
kommuner.

F1489-0006 Klinges Garveri. Alingsås
kommun.

F1421-2002 Töllås gruva. Orust
kommun.

2001–2005

Kort beskrivning
Oljeförorening invid Åmålsån, med läckage till
ån. Avslutas p.g.a. att förorening mindre än
förväntat.
Kommunal vattentäkt förorenad av
bekämpningsmedel. Lokal dumpningsplats
misstänkt. Avslutas p.g.a. att föroreningen
troligen utgörs av diffus spridning av
bekämpningsmedel.
Studien omfattar inventering av rödfyrhögar i
anslutning till Billingen, undersökning av
vattentäkter samt detaljundersökning av en
rödfyrhög. Undersökning i syfte att utreda
spridningsförutsättningar och hälsosapekter.
Avslutas p.g.a. att spridningen var mindre än
förväntat och skyddsåtgärder inte anses
motiverade ur kostnadssynpunkt. Riktlinjer
framtagna.

Fd. garveriverksamhet. Avslutas p.g.a. att
2001 – 2002 förorening mindre än förväntat.
Fd. gruvschakt med utfyllt av bl.a. avfall.
Spridning av föroreningar i grundvatten.
2001 – 2002 Avslutas p.g.a. fördjupad ansvarsutredning
fastställer att ansvar enligt förvaring av avfall
torde föreligga. Kommunen har gjort en ny
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ansvarsutredning som visar att det saknas
ansvar. Medel för fördjupade undersökningar
söks.

F1441-0007 Alléskolan i Floda. Lerum
kommun.

F1493-0018 Boterstena vattentäkt.
Mariestads kommun.

F1480-0140 Gasverket i Majorna.
Göteborgs kommun.

Fd. verksamhet med föroreningar av
tungmetaller. Avslutas p.g.a. att förorening
2002 – 2003
mindre än förväntat.
Kommunal vattentäkt förorenad av
bekämpningsmedel. Avslutas p.g.a. att
2002 – 2003 föroreningen mindre än förväntat, troligen
diffus spridning av bekämpningsmedel.

2002

Fd. gasverkstomt inom Göteborg stad. Svårt
förorenat av PAH, tungmetaller mm. Daghem
inom fastigheten. Avslutas p.g.a. att
utbyggnad av skola/daghem planeras, vilket
medför exploateringsfall.

Fd. metallindustri med
F1480-0070 Fd Nysilverfabriken Croma
tungmetallföroreningar. Avslutas p.g.a. att
2002 – 2003
Industribolag. Göteborgs kommun.
förorening mindre än förväntat.
Utfyllnadsområde. Avslutas p.g.a. att
undersökning påvisar avfall, som bedöms
som avfallsförvaring. Ansvarig
fastighetsägare finns därmed.

F1439-0105 Gunnebo Protection (fd
Ödeborgs bruk, fd Gunnebo).
Färgelanda kommun.

2002

F1471-0008 Palmen. Götene kommun.

2002

F1498-0019 Tjärfabriken Blåhult,
Sanseryd. Tidaholms kommun.

2002

Fd. tjärfabrik med höga PAH-halter. Avslutas
p.g.a. att förorening mindre än förväntat.

F1489-0029 Sörhaga 1:18 och 1:19.
Alingsås kommun.

2002

Exploateringsfall.

F1480-0100 Svensk Bilsanering,
Tagene Beg. Bildelar f.d.

2002 – 2003

F1498-0008 Garveriet Madäng, Forsa
Läderfabrik. Tidaholms kommun.

F1438-0013 Nössemarks Lanthandel.
Dals Eds kommun.

Förorening mindre än väntat.

Förorening mindre än väntat

Fd. garveriverksamhet. Avslutas p.g.a. att
2003 – 2004 förorening mindre än förväntat.
Gammalt oljeutsläpp, där misstanke fanns om
stor spridning till närliggande sjö. Avslutas
2003 – 2004 p.g.a. att förorening och spridning mindre än
förväntat.
Utfyllnadsområde. Huvudstudie genomförd.
Sanering bedöms nödvändig. Åtgärdsbidrag
beviljades ej p.g.a. ej tillräckligt prioriterat
samt planer på kommunal exploatering.

F1440-0032 Sandliden. Ale kommun.

2003

Mölndalsån. Mölndals kommun.

Undersökning av åsediment nedströms
industriell verksamhet. Avslutas p.g.a. att
2003 – 2004 förorening mindre än förväntat.
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F1415-0003 Bilskrot Stripplekärr.
Stenungssunds kommun.

2005

Utfyllnadsområde samt avfallsförbränning och
bilskrotningsverksamhet. Saneringsåtgärder
har utförts av kommunen som har delansvar.
Fortsätter som tillsynsärende.

F1441-0020 Skallsjö 2:86 (Floda
bildelar). Lerum kommun.

F.d. bilskrot som ligger inom skyddsområdet
för en vattentäkt. Avslutas p.g.a. att
2006 – 2007
förorening mindre än förväntat.

F1495-0004 Skara Gasverk. Skara
kommun.

Gasverk med förorening av PAH och cyanid.
Projektet har avslutats, då förorenings- och
2004 – 2008
spridningsbilden är mindre än förväntad.

F1441-0102 Ljungdahls Färgfabrik.
Lerums kommun.

F1488-0004 Stallbacka

Samordningsprojektet med BanaVäg i
Väst

F1488-0138 Källstorp (fd. Stridsberg
och Biörk. Trollhättans kommun.

F 1466–0002 Fåglaviks Glasbruk.
Herrljunga kommun.

Färgfabrik med förhöjda halter metaller och
klorerade lösningsmedel. Förstudie
genomförd. Projektet har avslutats, då
2005 – 2008
föroreningen och spridningen är mindre än
förväntad.
Utfyllnadsområde där saneringsåtgärder inte
har bedömts som möjliga, vare sig ur teknisk
2000 – 2005
eller ekonomisk synpunkt.

2004–2007

2001–2009

Nedlagt metallverk med utfyllnadsområde,
med förorening av tungmetaller och olja.
Markundersökningar inkl. åtgärdsutredning
utförda. Ansvarsutredning är delvis slutförd.
Har fortsatt som tillsynsobjekt och saneras nu
med bostadsbidrag.

Objektet utgörs av deponiområde med stora
föroreningar, bl.a. arsenik. En översiktlig
studie av föroreningsspridningen från
2008 – 2009 området är slutförd. Saneringsåtgärder har
utförts på delar av området. Fortsätter
tillsvidare som tillsynsobjekt.

F1490-2012 Alideberg. Borås kommun. 2008–2009

F1489-0030. Erska.

Samordning mellan 3 bidragsprojekt och
BanaVäg i Väst (ombyggnation av E45 och
Stambanan. Huvudmännen var Ale kommun
och VV/BV.

Oljeförorening med spridning till Viskan.
Delvis sanerat. Detaljerad undersökning
slutförd. Har sanerats av kommunen i
samband med exploatering av grannfastighet.
Trots det finns det troligen stora mängder olja
kvar. Kommunen arbetar vidare med det som
tillsynsobjekt.

F.d. verkstadsrörelse/bilverkstad, förorenat
med tungmetaller och olja. Beslut om bidrag
för detaljerad undersökning har meddelats.
2002 – 2009 Beslutet om bidrag har återkallats då
undersökningarna inte satts i gång i rätt tid
samt att det framkommit uppgifter som gör att
ansvaret numera är oklart.
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F1440-0110 Elmek AB. Ale kommun.

F1486-0001 Blomsholm. Strömstads
kommun.

F1494-0031 Västra hamnen. Lidköping
kommun.

F1465-0033 Garveriet Svenljunga

F1441-0126 Lerums kemtvätt

F.d. ytbehandling med misstänkta höga halter
av tungmetaller. Projektet har avslutats, då
2005 – 2010 föroreningen och spridningen är mindre än
förväntad.

2006–2010

2003–2010

2009–2011

2009–2011

Nedlagt sågverk med doppning. Resultaten
visar på dioxinhalter i mark och sediment i
källområdet. Området är i dagsläget inte
prioriterat då halterna inte är så höga.
Objektet omklassas till MIFO riskklass 2.
Utfyllnadsområde. Undersöktes översiktligt
med bidragsmedel 2003. På grund av
exploatering avslutas det som bidragsobjekt.
F.d. garveri och pälsberederi. Stora mängder
krom, olja och trikloreten har använts och
släppts ut till Ätran. Förorenat med bland
annat klorerade lösningsmedel, alifatiska och
aromatiska lösningsmedel i jord och
grundvatten samt naftalen, olja och krom i
sediment. Resultaten från sedimentproverna
utanför fastigheten indikerar en pågående
spridning till Ätran. Ansökan om
åtgärdsmedel beviljades av Naturvårdsverket
2013-03-27.
Ett antal undersökningar genomfördes fram
till 1999, då statliga åtgärdsbidrag erhölls.
Objektet ifråga sanerades med statliga medel
mellan 1999 och 2002 och ca 1400 kg
perkloreten avlägsnades under
skolbyggnaden. Årliga mätningar (2003–
2008) visar förhöjda halter i inomhusluften av
perkloreten samt dess nedbrytningsprodukter
trikloreten och vinylklorid, speciellt vid
avstängd ventilation. Halten av klorerade
kolväten är hög under fastigheten, och halter
mellan 1000–5000 μg/l har uppmätts i
källområdet. En spridningsplym åt öst-sydöst
(ner mot Lärjeån) har identifierats.
Huvudstudien avslutades 2011. Riskobjektet
som motiverar åtgärd är i första hand skolan.
Ansvar utifrån exploatering har utretts och
Naturvårdsverket har bedömt (2013-02-05)
att det inte är aktuellt för bidrag innan
byggnader på fastigheten har rivits.

6

F1490-0143. Viskan

F1488-0047. Järnsågen 3

Starkt förorenade sediment i vattendraget
Viskan nedströms Borås stad, i Djupasjön,
Guttasjön och Rydboholmsdammarna. I
sedimenten finns ansenliga
föroreningsmängder av bl.a. PAH, dioxiner,
dieldrin, DDT, tungmetaller och olja
härrörande främst från textilindustrin. Utförda
undersökningar visar att sedimenten läcker
föroreningar till Viskan och med hänsyn till
ämnenas extrema giftighet och
svårnedbrytbarhet bedöms
föroreningssituationen vara allvarlig.
1999 - 2017
Majoriteten av föroreningarna tillfördes Viskan
för mer än 30 år sedan. Området bedöms
vara ett akut objekt.
Huvudstudien har avslutats med bl.a.
fördjupade studier av
spridningsförutsättningar vid olika flöden. En
riskvärdering har genomförts och kommunen
har fattat beslut om åtgärder och
huvudmannaskap i augusti 2012.
Kompletterande undersökning avseende
återkontamineringsrisk slutfördes 2017.
F.d. kemtvätt och bensinstation. Stor
spridning av PCE i grundvatten. Fri fas PCE
finns under byggnaden på fastigheten.
2007 - 2012 Spridning sker via grundvatten i mark och
berg. Åtgärdsansökan från kommunen
beviljades av NV i december 2012.

F1447-3001 Otterbäcksviken

2008–2012

F1461-0001 Köpmannebro (Långön),
Mellerud

2001–2012

Hamn för f.d. impregneringsverksamhet med
förorening från kreosothantering.
Undersökningarna visar betydande
föroreningar av PAH och att bly, koppar och
zink förekommer i förhöjda halter.
Bottenfaunaundersökningen samt provfisket
visar att vattenlevande organismer påverkats.
Riskbedömningen visar på att det föreligger
ett åtgärdsbehov. Ansvarsutredning och
tillsyn pågår. Under 2015 har Vänerhamn AB
genomfört undersökningar av sediment inför
underhållsmuddring av farled.
På Långön vid Köpmannebro har
impregnering av telegrafstolpar pågått under
början av 1900-talet. Den primära
föroreningen är koppar, men även bly och
PAH finns. Undersökningar visar en stor
förorening med koppar och bly. Spridning
sker idag via ytavrinning och grundvatten.
Föroreningarna finns i varierande omfattning i
barkdeponier, jord, grundvatten,
bergrundvatten och sediment. Föreningssituationen bedöms vara allvarlig. SGU är
huvudman för åtgärder. NV beslöt om medel
till förberedelser för åtgärder i maj 2014.
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F1482-0005 F.d. Göteborgs
mönsterkort

2011–2012

På fastigheten Lundby 2:14 har omfattande
ytbehandlingsverksamhet bedrivits mellan
1969 och 1998. Bidragsmedel för förstudie
beviljades 2010. Studien avslutades under
hösten 2012. Det fanns mindre föroreningar
än befarat. Objektet kommer att omklassas till
MIFO klass 2. Inga ytterligare undersökningsbidrag kommer att sökas.

F1491-0128 F.d. Grönahögs Motorsåg
AB

2011–2012

Sågverksverksamhet med doppning bedrevs
mellan 1968 och 1986 på fastigheten
Köttkulla 5:1. Fastigheten ligger inom den
primära zonen för Köttkulla dricksvattentäkt,
och vattentäkten används aktivt idag.
Privatbostäder finns i närområdet (inom
300m). Köttkullasjön med badplats ligger i
direkt anslutning till fastigheten Lagring av
virke skedde inom Köttkulla 7:1. En förstudie
har gjorts under 2012. Miljörisker i form av
spridning till grundvatten i berg eller jord, den
kommunala grundvattentäkten eller spridning
till Köttkullasjön bedöms vara mycket små.

Id 178231 Sulfiten, Badplatsen

2010–2012

Massaindustri. Den översiktliga
undersökningen för hela området visade att
det vid badplatsen fanns mycket höga
föroreningshalter i ytjorden. Jorden var
förorenad med framförallt bly och arsenik
men även andra föroreningar förekom.
Föroreningen härstammar sannolikt från
kisaska. Området bedömdes vara ett akut
objekt. Åtgärdsförberedande undersökningar
gjordes under 2012. Medel för åtgärder
beviljades i september 2012 och åtgärder
påbörjades i december 2012 och slutfördes
2014.

F1447-0003 Gullspångs
Elektrokemiska AB (GEA).
Gullspångs kommun.

F1440-0011, F1440-0023 Älvängens
industriområde

2000-2013
2018-

2011–2013

Ferrolegeringsverk med utfyllnadsområden,
främst förorenat med metaller och olja.
Förstudie har utförts. Fördjupad
ansvarsutredning genomförd med hjälp av
industriantikvarier. Med denna som grund har
Länsstyrelsen gjort en ny ansvarsutredning
som godkändes av Naturvårdsverket den 7
januari 2016. Medel till huvudstudie 2018.
Industriverksamhet har pågått i området
sedan början av 1900-talet med den mest
aktiva perioden under 30–60-talet. Mycket
stora mängder tjära har hanterats vid ett
repslageri och vid tillverkning av
korkprodukter. Älvängens industriområde
gränsar till Göta älv och är ur
stabilitetssynpunkt ett av de sämsta
områdena längs älven. Om ett skred inträffar
kommer fri fas tjära och fina PAH-haltiga
partiklar att frigöras till älvvattnet. Ca 6
kilometer nedströms finns Kungälvs
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kommuns vattenverk som tar vatten från Göta
älv. Göteborg kommuns vattenintag vid
Alelyckan ligger ca 25 km nedströms
industriområdet. Föroreningarna bedöms i
första hand utgöra ett hot mot dessa
vattentäkter. Området är ett akutobjekt. En
huvudstudie har genomförts under 2012 och
slutredovisades i februari 2013. Objektet
beviljades medel för förberedelser för
åtgärder 2016.
F1438-0106 Le Bruk Bälnäs
industriområde

F1493-0010, F1493-0016, F14720004, Förstudie för tre sågverk i
Mariestads och Tibro kommuner

MIFO Fas 2 undersökningar av 50
kemtvättar

F1461-0135 Melleruds Järn-och
Metallgjuteri

F1452-007 Mossebolund Såg AB

2012–2013

Sågverksverksamhet med bl.a. doppning. Ett
flertal undersökningar har genomförts och
dioxiner, pentaklorfenol och PAH har hittats i
höga halter mycket nära bostäder. Området
ligger intill sjön Stora Le som har ett högt
skyddsvärde. En huvudstudie har utförts som
visar att det finns behov av åtgärder. En
ansökan om åtgärdsmedel har lämnats in till
NV under 2015.

2012–2013

Tre nedlagda sågverk som haft doppning och
som idag är bostadsområden har undersökts.
Huvudstudier är slutförda på två av
områdena, Fagersanna och Sundet, Torsö.
Sjötorp klassades efter förstudien ned till
riskklass 2.

2012–2013

Ca 50 f.d. kemtvättar som använt
perkloretylen undersöktes. Fem av dessa har
gått vidare till förstudie (Förstudie fem
kemtvättar 2015).

2012–2013

Gjuteri som gjort en delsanering själv. Trots
det finns det höga halter bly kvar på området.
Verksamheten har gått i konkurs.
Huvudstudie utförd med bidragsmedel. Bidrag
till sanering beviljades i december 2013 och
saneringen genomfördes 2014.

2012–2013

Sågverksverksamhet med doppning. MIFO
fas 2 undersökningar visar att jord från
samtliga analyserade prov innehåller dioxin,
halterna varierar mellan 3–300 ng/kg TS.
Dioxin konstateras även i grundvattnet vid f.d.
doppningskaret. Objektet har klassats ned till
riskklass 2.

2013–2014
F1463-0113 Örby Sågverk

Nedlagt sågverk som bl.a. använt klorfenoler.
En del studier gjorda som visar på förorening.
Ansvarig finns till en del i övrigt bidragsobjekt.
Överklagat tillsynsbeslut från kommunen har
avgjorts av MÖD. En huvudstudie har
genomförts 2013 med delfinansiering (60%
bidrag). Undersökningen visar på ett visst
åtgärdsbehov. Naturvårdsverket har godkänt
ansvarsutredningen 2015 och ärendet drivs
vidare som tillsynsärende med delvis ansvar.
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F1460-0008 Sulfiten, Bengtsfors
(Bengtsfors sulfit AB)

2010–2014

Pappers- och massaindustri. Översiktlig
undersökning av bl.a. Hg och dioxiner i
markområde och sediment har gjorts. Den
översiktliga undersökningen visade att
marken inom fabriksområdet och sedimenten
i en vik av Lelång är delvis förorenade.
Huvudstudien visade att en viss utlakning av
bly och andra metaller sker varje år och
transporteras med grundvattnet.
Utspädningen är stor i Lelången och
haltökningen/år bedöms som liten. Resultaten
för markområdet visar att det finns en något
förhöjd hälsorisk men att risken bedöms som
acceptabel. Några åtgärder föreslås inte för
området. De sju obebyggda tomter som finns
inom området kommer att åtgärdas med
bostadsanslaget.

2012–2014

Sågverk med doppning. Dioxinhalterna i mark
inom området är generellt förhöjda och
förekommer punktvis i mycket höga halter.
Huvudstudien visade ett åtgärdsbehov. NV
har beviljat åtgärdsmedel 29 januari 2015 och
åtgärd genomförs 2015–2016.

2012–2014

Sågverk med doppning. Förstudien visar på
mycket höga halter pentaklorfenol i
grundvattnet och ställvis förhöjda halter dioxin
i jorden. Huvudstudie visade ett visst åtgärdsbehov inom två delområden. Fördjupad
ansvarsutredning genomförd under 2015.
Ansökan om åtgärder eventuellt under 2016.

F1465-0101 AB Nya Träsven f.d.
sågverk

2013–2014

Sågverk med doppning. Förstudie för att
klargöra föroreningssituationen. De funna
föroreningarna är inte av den storleken att
fortsatta bidragsfinansierade undersökningar
bedömts motiverade.

F1471-0067 F.d. Hilmersson och
Lindbergs sågverk-hyvleri

2013–2014

Sågverk med doppning. Förstudie för att
klargöra föroreningssituationen. I området har
dioxin i halter motsvarande dubbla MKM
påträffats i flera punkter/områden i jord. Även
förhöjda halter av arsenik, nickel och
kadmium har påträffats. Dioxin har även
påträffats i sedimenten. Då det finns en
bostad på området behöver efterbehandling
sannolikt utföras. Länsstyrelsen undersöker
möjligheterna att bidragsfinansiera en
huvudstudie för området.

F1491-0118 Alvar Hedén f.d.
sågverk

2013–2014

Sågverk med doppning. Förstudie för att
klargöra föroreningssituationen. De funna
föroreningarna är inte av den storleken att
fortsatta bidragsfinansierade undersökningar
bedömts motiverade.

F1472-0004 Fagersanna f.d.
sågverk

F1493-0010 F.d. Torsö sågverk,
Sundet
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5 st. kemtvättar:

2015

- 163152 Tidaholms kemiska tvätt
162034 Fengersfors-Knarrbyn
(Fengersfors bruk)

Förstudier vid f.d. kemtvättar, med
föroreningar av klorerade alifater. Av de
undersökta objekten hamnar i riskklass 1
Karlsborgs kemiska tvätt respektive
Tidaholms kemiska tvätt. Vid båda har höga
föroreningshalter påträffats med pågående
spridning. Behov finns av fortsatta
huvudstudieutredningar och sannolikt
saneringsåtgärder.

2015–2019

Järnbruk, massafabrik. Föroreningar inom
området med troliga miljö- och hälsorisker.
Förhöjda PCB- och kvicksilverhalter i
sediment och fisk. Kompletterande
undersökningar i fabriksbyggnad, av
fabriksområdet, vid deponi samt i sjö.

192824 F.d. kemtvätten i Skäggered

2017–2018

Kemtvättsverksamhet bedrevs på fastigheten
Skäggered 3:38 från 1950-tal fram till 1971.
Klorerade alifater har trängt ner i berggrunden
och påverkar minst 8 enskilda bergvattentäkter för dricksvatten. Halter på 5000
μg/l har uppmätts i dricksvatten. På grund av
den akuta hälsovådliga påverkan
rekommenderas de boende ett omedelbart
stopp av användningen av vattnet I
inomhusluft har konstaterats halter av
trikloreten överskridande lågriskvärdet. Har
gått över till åtgärdsfas.

163056 Hjo Mekaniska

2018–

Verksamhet pågick mellan 1916 och slutet av
1900-talet. Verksamheten omfattade bland
annat gjuteri, mekanisk verkstad och
ytbehandling av metaller.
Klorerade alifater metaller, oljor, PAH,
karbidslagg.
Klorerade alifater har konstaterats i trädved
och i inomhusluften. Höga metallhalter har
konstaterats ytligt i närliggande naturområde.
Hjoån är Natura 2000-område. Känsligheten
är stor då det pågår verksamhet i samma
lokaler som inhyste verkstadsindustrin, det
ligger en skola och en förskola nära området
och för att det vistas människor i området.

161931 Älmestads sågverk

2018-

Sågverksamhet under 30 år varav de två
sista med doppning. Troliga doppningsmedel
är borsyra och kaliumtriklorfenolat med risk
för dioxin. Fastigheten ligger inom Öresjö
vatten-täkts yttre skyddsområde och gränsar
till Älmestads vattentäkts inre skyddszon. Ca
200 m nedströms sågverket ligger
dricksvatten-brunnen (berg) för Älmestads
samhälle. Det ligger en skola nära området
som bl.a. används som grönområde och
betesmark. Vid genomförd förstudie har
arsenik och dioxiner påvisats.

- 160010 Kungälvs kemtvätt AB
- 160338 Klingwalls
- 160898 City Kemiska Tvätt &
Färgeri AB
- 156504 Karlsborgs kemiska tvätt
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157335 Rydahls Garn AB, f.d.
Rydahls Manufactur AB

2018-

Tillverkning av lysgas bedrevs på platsen
under senare delen av 1800-talet.
Restprodukten vid framställningen, s.k
gasolja, har påträffats i stor omfattning.
Sammanfattningsvis har genomförda
undersökningar av Marks kommun påvisat en
omfattande föroreningsskada av olja i mark
och sediment. Pågående spridning till Viskan
av fri fas olja.

156827 SJ Kråkviken

2019-

Träimpregnering. Tryckimpregnering av
telefon- och belysningsstolpar med kreosot
och CCA-medel ca 1930–1951.
I äldre undersökningar (1980-talet) finns
uppgifter om höga föroreningshalter av
arsenik (upp till 1000 mg/kg) och kreosot
(över 1000 mg/kg). En badplats ligger precis
intill det aktuella området.

160320 Katrinedal

2019-

Pappersbruk (1835–1940), kemtvätt (1940–
1987).
För föroreningar relaterade till
kemtvättsverksamheten finns
verksamhetsutövaransvar och en miljöteknisk
undersökning av föroreningssituationen
gjordes 2011. Resultat föranledde inga
ytterligare åtgärder. Det finns inga
undersökningar gjorda med koppling till
verksamheten vid pappersbruket. Misstänkta
föroreningar: Metaller, PAH, olja, klorerade
alifater mm.
Objektet har ett känsligt läge precis intill
Bäveån och ligger inom primärt skyddsområde för Uddevalla kommuns huvudvattentäkt (Köperödssjöarna). Bäveån är en
del av ett naturreservat.

156504 Karlsborgs kemiska tvätt

2019-

Kemtvättsverksamhet pågick från 1959 fram
till ca 1966. I verksamheten användes enligt
uppgifter främst trikloretylen som tvättvätska,
men även perkloretylen har påträffats vid
analyser. Förstudie genomfördes under 2015.
Det påträffades bland annat mycket höga
halter av klorerade alifater (perkloretylen,
trikloretylen & DCE) påträffats i porluften
under kemtvättsbyggnaden och i grundvatten.
Klorerade alifater har också påträffats i
dricksvattnet i den f.d. kemtvättslokalen.
Verksamheten bedrevs i en mindre byggnad i
ett bostadsområde. Objektet ligger inom yttre
vattenskyddsområde för kommunal vattentäkt
(Vättern). Fastigheten är belägen i anslutning
till ett bostadsområde som är av riksintresse
för kulturmiljövård.
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162746 Suntetorp impregnering

2019-

Impregneringsanläggning.
Impregneringsverksamheten har pågått
mellan åren 1939–2011. Verksamhet pågick
på två fastigheter (Suntetorp 6:12 och
Suntetorp 6:2) och en bidragsfinansierad
förstudie genomförs på fastigheten Suntetorp
6:2. För den andra fastigheten finns det
ansvar.
Arsenik i halt som överskrider den akuttoxiska
nivån har påträffats. Dioxiner har påvisats på
fastigheten.

159767 Krokslättsvallen

2019-

Industrideponi. Avfall från främst Krokslätts
och Mölnlycke fabriker (textilindustrier), men
även diverse annat avfall från privatpersoner
och företag. Dioxin, metaller, lösningsmedel,
oljeprodukter, PAH m fl.

159791 Krokslätt 1:181

2019-

Industrideponi. Avfall från främst Krokslätts
och Mölnlycke fabriker (textilindustrier), men
även diverse annat avfall från privatpersoner
och företag. Dioxin, metaller, lösningsmedel,
oljeprodukter, PAH m fl.

Vänern

2019-

Sedimentstudie tillsammans med
länsstyrelsen i Värmland. Projektet ska
undersöka miljöföroreningar i bekräftat eller
misstänkt förorenade sedimentområden i
anslutning till punktkällor eller utanför
stora tillflöden i Vänern, samt i utsjöprover
längre bort från kusten. Det överordnade
syftet med projektet är att kunna avgöra vilka
källor som bidrar mest till
föroreningsproblematiken i Vänern för att
därmed kunna sätta in åtgärder där de ger
stor miljönytta.
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3 Åtgärdsobjekt
I Västra Götalands län finns flera slutförda och pågående projekt inom åtgärdsramen. Under
2019 är tre projekt pågående i förberedelsefas, två projekt är pågående i åtgärdsfas, fyra
objekt pågående med bidragsmedel för byggande av bostäder medan uppföljning respektive
efterkontroll sker i tre projekt.

3.1 Avslutade och pågående åtgärdsbidragsprojekt
Tabell 2. Avslutade och pågående åtgärdsbidragsprojekt.
Objekt
F1402-0012 Kniven

UndersökningsÅtgärdsperiod Kort beskrivning
period
2001–2004
2006–2009
Slutredovisat
Inom området tillverkades under början
av 1900-talet motorer och
transformatorer men där fanns även ett
kopparverk och färgeri. Den industriella
verksamheten har lämnat efter sig en
stor mängd förorening av främst metaller.
Inom området beräknades bl.a. att det
fanns ca 15 ton bly, 20 ton koppar och 25
ton zink. Området har sanerats genom
urgrävning.

F1452-0105 Gudarp

1985–2001

2001–2009

Slutredovisat. Uppföljning pågår med
bidragsmedel.
Inom Gudarp 39:1 har det funnits en
sågverksrörelse med impregnering av
trävirke under tiden 1945–1991. Endast
CCA-medel (arsenik, koppar och krom)
och vissa antimögelmedel har hanterats.
Verksamheten har medfört att stora delar
av det aktuella verksamhetsområdet har
förorenats av As, Cu samt Cr. Området
har sanerats genom behandling och
tvättning.
Efterkontrollen visade att As-halten är
fortsatt hög i grundvattnet. En granskning
av genomförd åtgärd och ett förslag till
fortsatt uppföljning pågår. Slutredovisning
sker under 2017.

F1460-0001 Eka
Bengtsfors

1996–2005

2005–2015

Slutredovisat. Efterkontroll pågår till
2020 med bidragsmedel.
EKA-området utgörs av en f.d.
kloralkaliindustri (början av 1900-talet)
samt senare verksamheter med bl.a.
kemtvätt. Föroreningarna var kvicksilver
(ca 15,5 ton sanerat) och dioxiner (ca 0,5
kg sanerat). Området har sanerats
genom urgrävning.
Projektet har avslutats under 2015 och
slutredovisades till NV 2016.
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F1440-0022 F.d.
Surte Glasbruk

2003–2006

2007–2013

Slutredovisat
Området är beläget utmed Göta älv och
består av fyllnadsmassor från
glasbrukstiden (1862–1978) som
innehåller bl.a. 5 ton arsenik inbäddat i
glaskross. Föroreningarna utgörs främst
av metaller som arsenik, bly, vanadin och
zink men även av alifater och PAH.
Risken för skred var före
saneringsåtgärderna mycket stor.
Området har år 2009 sanerats genom
stabiliseringsåtgärder, erosionsskydd och
partikelfilter samt viss urgrävning av
förorenade massor. Mesta delen av
fyllnadsmassorna ligger kvar inom
området. Det finns ett kontrollprogram för
övervakning av spridning till Göta älv.

2003–2005

2008–2012

Slutredovisat
Utfyllnadsmassorna och
varvsverksamheten har lämnat efter sig
en stor mängd förorening av främst
metaller och olja. I området fanns 600 ton
bly, 300 ton koppar, 350 ton zink, 4,5 ton
kvicksilver, 9 ton arsenik och stora
mängder oljerester.
Var ett akutobjekt p.g.a. mycket stor
skredrisk samt pågående föroreningsspridning till dricksvattentäkten Göta Älv.
Området har sanerats genom
stabiliseringsåtgärder och urgrävning av
förorenade massor.

F1489-0002 Alingsås 2001–2004
Gasverk, kvarteret
Ljuset

2010–2012

Slutredovisat
Den äldsta delen, där det första
gasverket fanns (1863–1939), sanerades
2006 genom kommunens försorg och
finansiering och är idag bebyggt med
flerbostadshus. Området för det nyare
gasverket (1939–1956) på kvarteret
Ljuset utgörs av naturliga jordar och
utfyllnader och är främst förorenat av
PAH, tungmetaller och cyanid. Området
har sanerats genom urgrävning. Området
sanerades 2009–2011, till största delen
med statliga medel (82 %).

F1440-0009 Bohus
Varv
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F1440-2013 Surte
2:38

2005–2010

2010–2013

Slutredovisat
Utfyllnadsområde med höga halter av
tungmetaller och olja. Har bedömts som
ett akutobjekt p.g.a. mycket stor skredrisk
samt pågående föroreningsspridning till
dricksvattentäkten Göta Älv. I området
beräknades finnas 260 ton bly, 300 ton
koppar, 260 ton zink, 2,5 ton kvicksilver,
4 ton arsenik och stora mängder
oljerester. Området har sanerats genom
stabiliseringsåtgärder och urgrävning av
förorenade massor.

F1488-0047 / 160885 2007 - 2012
Järnsågen 3

2013–2018

Pågående-under avslut
F.d. kemtvätt och bensinstation. Stor
spridning av PCE i grundvatten.
Området saneras genom termisk
utdrivning, vattenrening samt urgrävning.
Schaktåtgärd genomförd 2016–
2017.Termisk åtgärd under 2017–2018.
Uppföljning pågår, resultaten pekar på en
ytterst framgångsrik sanering med en
källreducering >99 %.

Id 178231 Sulfiten,
Badplatsen

2012–2014

Massaindustri. Den översiktliga
undersökningen för hela området visade
att det vid badplatsen fanns mycket höga
föroreningshalter i ytjorden. Jorden var
förorenad med framförallt bly och
arsenik, men även andra föroreningar
förekommer. Föroreningen härstammade
sannolikt från kisaska. Området har
bedömts vara ett akut objekt.
Området har sanerats genom urgrävning
/ muddring.

2013-

Pågående
F.d garveri och pälsberederi. Stora
mängder krom, olja och trikloreten har
använts och släppts ut till Ätran. En
kraftig förorening föreligger med bland
annat klorerade lösningsmedel, alifatiska
och aromatiska lösningsmedel i jord och
grundvatten samt naftalen, olja och krom
i sediment. Resultaten från
sedimentproverna utanför fastigheten
indikerar på att man har en pågående
spridning till Ätran. Medel till åtgärder i
mark beviljades för 2016 och för
sediment 2018. Schaktåtgärd mark
avslutad, in-situ pågår. Sedimentsanering
pågår.

2010–2012

F1465-0033
2009–2011
Garveriet Svenljunga
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F1461-0135
Melleruds Järnoch Metallgjuteri

F1461-0001
Köpmannebro
(Långön), Mellerud

F1472-0004
StrandstadenFagersanna f.d.
sågverk

2012–2013

2013–2015

Slutredovisat
Gjuteri som gjort en del sanering själv,
trots det fanns det höga halter bly kvar på
området. Verksamheten har gått i
konkurs. Medel till åtgärder i mark
beviljades 2013. Huvudstudien med
riskbedömning visade att
föroreningssituationen när det gäller bly
var mycket akut och det fanns risk för att
större barn och vuxna som vistades i
området skulle drabbas av akut
blyförgiftning vid intag av damm eller
jord. Åtgärder i form av rivning och
schaktning genomfördes 2013–2015 med
SGU som huvudman.

2001–2012

2014-

Vilande
På Långön vid Köpmannebro har
impregnering av telegrafstolpar pågått
under början av 1900-talet. Den primära
föroreningen är koppar, men även bly
och PAH finns. Undersökningar visar en
stor förorening med koppar och bly.
Spridning sker idag via ytavrinning och
grundvatten. Föroreningarna finns i
varierande omfattning i barkdeponier,
jord, grundvatten, bergrundvatten och
sediment. Föreningssituationen bedöms
vara allvarlig. Medel till åtgärder i mark
beviljades 2014. Under 2015–2016
kompletterades förberedelsearbetet med
medel för utvärdering av återvinningsmetodiker. Åtgärd förutsätter att andra
projekt med likartade utmaningar
genomförs vid samma tid. SGU är
huvudman för åtgärder och ansvarar för
att ta upp projektet när förutsättningarna
för samarbetsvinster med andra liknande
projekt föreligger.

2012–2014

2015-

Avslutad sanering
Sågverk med doppning. Doppning
skedde på två olika platser inom
området. Den första användes 1955–
1971 och den andra 1971–1985.
Området har varit förorenat med
dioxin. I ytjord finns upp till 4000 ng/kg
Ts dioxin. Området är bebyggt med
bostäder. Föroreningen finns dock
främst i de västra delarna på allmänna
ytor. Medel till åtgärder i mark
beviljades 2015 och saneringen har
genomförts under 2016.
Området har sanerats genom urgrävning.
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155932, 155944

2012–2016

2016-

Älvängens västra
industriområde

Pågående
Älvängens västra industriområde
ligger vid Göta älv och är både kraftigt
förorenat och ett av de områden som
har högst skredrisk i älvdalen.
Området är utfyllt och bl.a. tjära i fri fas
förekommer. Ett stort hot för
Göteborgs vattenförsörjning föreligger.
Förberedelsearbetet pågår under
2016–2018.

3.2 Avslutade åtgärder med bidrag för verkställighet t.o.m. 2016.
Tabell 3. Avslutade åtgärder med bidrag för verkställighet t.o.m. 2016.
Objekt

Åtgärdsperiod Kort beskrivning

157235
Kemikonsult/Miljöke
mi

2011

Borttagande av kemikalier inomhus och utomhus och viss
marksanering på fastigheterna Byslätt 3:2 samt Byslätt 2:8,
Marks kommun.

157467 (del av),
Södra Sveriges Trä
AB/Dannegrens
Sågverk AB

2012

Borttagande av kemikalier inomhus och utomhus på
fastigheten Åhaga 1:7, Svenljunga kommun. En
betongkassun har tömts och rengjorts.

161672 Göta Färgeri
Mossgropen

2013

Slutredovisat
Göta Färgeri Mossgropen, Borås kommun. En mossgrop
som tidigare använts som biologiskt reningssteg och
sedimentationsdamm för avloppsvatten från textilberedning.
Mossgropen är en f.d. torvtäkt, ca 4000 m², som är naturligt
vattenfylld. De förorenade sedimenten innehöll ca 20 ton
olja, några hundra kg till två ton metaller samt ca 3,4 ton
nonylfenol. Delvis finansierat med bidrag.
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4 Privatfinansierade åtgärdsobjekt
Nedan redovisas större privatfinansierade åtgärdsobjekt där Länsstyrelsen varit
tillsynsmyndighet.
Tabell 4. Avslutade större privatfinansierade åtgärdsobjekt t.o.m. 2018.
Objekt

Åtgärdsperiod Kort beskrivning

160729, Holmen
Paper AB, Wargön
Bruk

-2012

Holmen Paper AB, Wargöns Bruk var en Massa och
pappersindustri. Mycket gammal verksamhet, mycket
omfattande, stor mängd slagg och oljeföroreningar inom
området. Har gjort omfattande undersökningar. Rivning av
byggnader och omfattande saneringsåtgärder blev klara
2012.

160732, LignoTech
Sweden AB

-2012

Tillverkare av ligninprodukter som avslutade verksamheten
vid årsskiftet 2006/2007. Undersökningar har genomförts
och sanering utförts (samordnat med Holmen Paper AB).

161704, Svenskt
Konstsilke

-2012

F.d. Svenskt Konstsilke, Simonsland – Markundersökningar
som är gjorda visade på mycket liten förorening.
Byggnaderna är undersökta inför ombyggnad till
undervisningslokaler, museum med mera. Omfattande
saneringsåtgärder har därefter genomförts vad gäller
förorenade byggmaterial och borttagande av byggmaterial till
exempel i form av tjärasfalt i golv. En byggnad som var
mycket förorenad av bland annat kvicksilver och arsenik har
rivits.

157137, Inlands
Kartongbruk

2012–2014

Inlands kartongbruk – pappersbruk som lades ner 2012.
Byggnaderna är rivna och saneringen är klar.

157569, Fåglaviks
Glasbruk

2007–2009

Glasbruksbyggnaden har rivits av kommunen på grund av
säkerhetsaspekter. Rivningsmaterialet har lagts på platsen
och sluttäckts enligt beslut från tillsynsmyndigheten. Ett
kontrollprogram har fastställts för fortsatt övervakning från
området och årlig rapportering sker. Inskrivning har skett i
fastighetsregistret.
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156925, VanernTimber AB

2010–2012

F.d. Vanern Timber AB/Billingsfors sågverk – Nedlagt
sågverk med pentaklorfenolanvändning. Länsstyrelsen har
förelagt ansvarig att vidta vissa åtgärder avseende sanering
av dioxin och pentaklorföroreningar i en av byggnaderna
samt oljeföroreningar vid tidigare timmerbanor. Saneringen i
byggnaden blev klar 2011 och oljesanering avslutades 2012.

161139, Kvarnabo
Timber AB

2015

Kvarnabosågen – Konstaterat åtgärdsbehov pga.
arsenikförorenad betongplatta. Åtgärder genomförda 2015.

161800, Nilssons Trä 2014
i Hökerum

F.d. Nilssons trä i Hökerum – F.d. doppning med klorfenoler.
Omfattande undersökningar har genomförts inom det stora
sågverksområdet. Vid platsen för tidigare doppkar och
uppställningsplats för doppat virke påträffades höga halter
av dioxiner i det ytliga markskiktet och det konstaterades att
det fanns ett åtgärdsbehov inom detta område. Den
ansvariga verksamhetsutövaren har tillsammans med
tidigare och nuvarande fastighetsägare utfört en
saneringsåtgärd av det dioxinförorenade området. Åtgärden
innebar att det värst förorenade området sanerades genom
bortgrävning samtidigt som ett måttligt förorenat område
täcktes över. Genom att grövre material sorterades ut för
återanvändning samt att rena asfaltsytor friklassades kunde
mängden massor som kördes till deponi minskas. Rena
tillgängliga jordmassor från industriområdet användes för
återfyllning vilket ytterligare minskade transporterna.

159760 Klippan
Mölndal AB
(Papyrus)

2012

Klippan Mölndal AB lade under år 2005 ned verksamheten
(pappersbruk) och bolaget gick sedan i konkurs under 2006.
Rengöring och sanering av byggnader har genomförts till
nivå för industriändamål av Klippan Mölndal AB i konkurs.
Stora Enso Fine Paper AB har genomfört åtgärder i mark
som omfattar sanering av ett antal hot-spots. Åtgärder har
utförts av ansvariga verksamhetsutövare till nivå för mindre
känslig markanvändning, dvs industriändamål. Kommunen
planerar för bostäder inom området och ytterligare
undersökningar och saneringsåtgärder krävs för att marken
ska bli lämplig för bostadsändamål. Detta arbete bekostas
av exploatörerna och genomförs med Miljöförvaltningen som
tillsynsmyndighet.

154793 Daros
(Partille)

2016–2017

F.d. metallgjuteri där man tillverkade kolvringar.
Verksamheten lades ner 1998. Området var kraftigt
förorenat med oljor och metaller som i vissa hot-spots
översteg Avfall Sveriges haltgränser för farligt avfall. Inom
f.d. Daros har idag Partille Arena anlagts och området har
delvis sanerats 2016 och 2017. Området ingår i ett större
planområde och ytterligare undersökningar och saneringar
ska genomföras.
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158210 Älgarås
sågverk

2017–2018.

De åtgärder som har genomförts inom området har omfattat
bortgrävning av dioxin-, klorfenol- samt petroleumförorenade massor invid doppkar. Riskerna bedöms efter
utförda åtgärder som små vid oförändrad markanvändning.
De undersökningar som genomförts har varit riktade mot
sådana delområden som bedömts kunna vara de mest
förorenade, men har ändå varit översiktliga och endast
berört delar av området. Objektet har klassats ned till Rkl 3.

Interna riktlinjer för att hantera föroreningar i mark och
byggnader vid pågående verksamheter där Länsstyrelsen
har tillsyn
Godkänd av ledningsgruppen 2011-12-20

Dessa interna riktlinjer har tagits fram för att miljöskyddsenhetens
handläggare ska ha en gemensam strategi i arbetet med förorenade områden
på pågående verksamheter. Målet är att alla verksamheter i riskklass 1 och 2
ska bli undersökta och vid behov åtgärdade. Vi kan dock inte ställa krav på
alla samtidigt utan måste i första hand börja med dem som kommer att
läggas ner, genomför byggnationer (t.ex. ledningsdragningar, ombyggnader,
nybyggnader), har kända föroreningar eller när tillfälle ges av andra skäl
(t.ex. förändringar i verksamheten, försäljningar). Därutöver prioriterar vi
initiativ i vissa branscher i enlighet med det regionala programmet.
Befintliga föroreningar vid anläggningar som har riskklass 1 eller 2
 Målet är att befintliga föroreningar ska kartläggas översiktligt
beträffande typ, omfattning och risk för spridning. En bedömning ska
göras i vilken utsträckning föroreningarna utgör risk för människors
hälsa och miljön, dels i orört läge och dels om åtgärder görs som berör
föroreningen. Uppgifterna ska sammanställas i en lägesrapport.
 Befintliga föroreningar ska åtgärdas när möjlighet ges. Om kontinuerlig
spridning av föroreningar sker och denna spridning inte är försumbar
ska åtgärder omedelbart vidtas så att spridningen minskas.
 En handlingsplan ska upprättas som beskriver i vilka situationer det
uppstår eller kan uppstå möjlighet att åtgärda gamla föroreningar och
vilka åtgärder som kan och bör utföras. Handlingsplanen ska också
innehålla en långsiktig plan som visar hur och när hela
verksamhetsområdet på sikt kan bli sanerat.
 Åtgärderna ska göras på sådant sätt att återförorening från kringliggande
områden inte sker.
 Påträffas föroreningar som av någon anledning inte kan tas bort men det
föreligger risk för spridning ska spridningsförhindrande åtgärder vidtas.
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Nytillkommande föroreningar vid samtliga tillsynsobjekt
 Ambitionen är att inga nya förorenade områden ska uppkomma.
 Inte heller ska nya föroreningar i redan förorenade områden uppkomma.
 Verksamheter som kontinuerligt ger upphov till nya föroreningar ska
åtgärdas..
 Risken för att nya föroreningar uppstår ska kartläggas och risken för att
dessa föroreningar inte upptäcks i tid ska bedömas, jfr
egenkontrollförordningen 6 §. Uppgifterna ska ingå i den riskanalys
som ska göras enligt denna paragraf. Den bör också innehålla uppgifter
om hur bolaget ska arbeta för att reducera riskerna.
 För riskfyllda processer eller operationer ska finnas anvisningar om hur
de ska utföras så att inga nya föroreningar uppstår, jfr
egenkontrollförordningen.
 Rutiner ska finnas för att snabbt upptäcka läckage, jfr
egenkontrollförordningen.
 En beredskap ska finnas för att snabbt åtgärda nya föroreningar. Kravet
ska vara att allt nytt spill genast ska tas om hand.
 Ledningar för kemikalier, inkl. olja, ska vara installerade på sådant sätt
att läckage snabbt kan upptäckas.

Som tillsynsmyndighet ska vi bli kontaktade när följande inträffar
 Vid driftsstörningar eller liknande händelser som kan leda till
olägenheter för människors hälsa eller miljön ska tillsynsmyndigheten
omgående kontaktas i enlighet med egenkontrollförordningen 6 §.
 Om en förorening upptäcks på fastigheten och föroreningen kan medföra
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska den som äger
eller brukar fastigheten omedelbart kontakta tillsynsmyndigheten, jfr. 10
kap MB. Skyldigheten gäller även om området tidigare ansetts förorenat.
 Vid åtgärder mot föroreningsskada enligt 10 kap MB ska 28 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
beaktas. Det innebär att sådana åtgärder normalt ska anmälas till
tillsynsmyndigheten.
 Provtagningsplaner, lägesrapport och handlingsplan bör arbetas fram i
samråd med tillsynsmyndigheten.
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Hantering av förorenade områden i samband med tillståndsprövning
 Specifika saneringsfrågor bör ej regleras i tillståndsvillkor utan i stället
hanteras inom ramen för miljötillsynen. Tillståndsvillkor bör endast
reglera efterbehandlingsfrågor av mer generell karaktär såsom t.ex. krav
på MIFO fas 2-undersökning. Vidare bör det finnas villkor om vilka
åtgärder som ska vidtas vid avveckling av hela eller delar av
verksamheten. Jämför här med informationen som finns på vår externa
webb - under tillsyn av miljöfarlig verksamhet - om avveckling av sådan
verksamhet.


För att undvika nya föroreningar ska tillstånden innehålla bra
kemikaliehanteringsvillkor.

Motiv för verksamhetsutövaren att självmant undersöka sitt område och
sammanställa en lägesrapport.
 De verksamheter som omfattas av IED-direktivet kommer inom en snar
framtid att omfattas av sådana krav. Det kommer att krävas att de tar
fram en statusrapport antingen vid tillståndsprövningen eller vid första
tillfället när omprövning ska göras.
 Om det efter vidtagna undersökningar visar sig att området är mindre
förorenat än vad man kunnat förvänta sig kan resultatet påverka
fastighetsvärdet positivt. Bättre kunskap om området kan också leda till
en omklassning av fastigheten. I vissa delar av landet har MIFOriskklassen också påverkat möjlighet att få lån.
 Utifrån undersökningsresultatet kan riktade saneringsinsatser planeras
vilka också kan resultera i en omklassning.
 Det är en styrka att veta ungefär vad som finns i mark och byggnader
vid planering av grävarbeten och andra förändringar. På så sätt kan
överraskningar som leder till dyra fördröjningar förhindras.
 Planering av ny- och ombyggnationer går fortare om man inte fördröjs
av att göra markundersökningar.
 I samband med en försäljning av verksamhet eller fastighet kräver
köpare nästan alltid att undersökningar har gjorts.
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Handlingsplan för förorenade områden

- information för pågående verksamheter, version 2018-12-12

Helhetsbild över hur man arbetar med förorenade områden
En handlingsplan för arbetet med förorenade områden behöver anpassas till den
aktuella verksamheten. Handlingsplanen ska ge en helhetsbild över
föroreningssituationen på området och visa hur företaget planerar att hantera frågor
med avseende på undersökningar, utredningar och saneringsåtgärder framöver, både
på kort respektive lång sikt.
Handlingsplanen bör vara ett levande dokument som uppdateras efter behov. Syftet
med planen är att det ska finnas en strategi för arbetet, kostnaderna ska kunna
förutspås och den formella hanteringen av ärenden kan också underlättas. En
handlingsplan kan ta upp både åtgärder och undersökningar som behövs för att få ett
bättre kunskapsunderlag. Åtgärder kan behöva göras i närtid eller när tillfälle ges eller
kanske kan avvakta till en framtida avveckling av hela eller delar av verksamheten.
Det är dock viktigt att inte försvåra en framtida sanering genom att en byggnation gör
en förorening oåtkomlig.
En checklista för vad en handlingsplan bör innehålla finns sist i detta dokument. Det
kan vara lämpligt att integrera planen i verksamhetens befintliga system för rutiner
och liknande.

När behövs en handlingsplan?
Arbetet med förorenade områden sker stegvis från översiktliga till detaljerade
undersökningar, riskbedömningar och åtgärder. Efter varje steg görs en bedömning om
det är motiverat att gå vidare.
Generellt gäller att alla pågående verksamheter som har fått riskklass 1 och 2 enligt
MIFO-inventeringen 1 bör kartlägga föroreningssituationen inom sitt
verksamhetsområde genom att inledningsvis utföra en översiktlig miljöteknisk
undersökning. Att ha kunskap om eventuella föroreningar inom verksamhetsområdet
är en del av den lagstadgade egenkontrollen.
Om området är förorenat bör en handlingsplan tas fram för det fortsatta arbetet. Är det
mindre förorenat än förväntat kan det leda till att tillsynsmyndigheten kan sänka
riskklassen.
Även om det visar sig att det inte finns behov av ytterligare undersökningar eller
åtgärder är det viktigt att vara medveten om att det på gamla industriområden i princip
alltid finns risk att påträffa föroreningar vid olika markarbeten.

1

Inventering enligt Naturvårdsverkets Metodik för Inventering av Förorenade Områden, den
s.k. MIFO-metoden, se vidare Naturvårdsverkets webbplats.
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Attinventera-fororenade-omraden/

Det är därför viktigt att planera för detta och samråda med tillsynsmyndigheten innan
arbetena påbörjas, eller om marken ska användas på annat sätt än idag. Det finns också
en upplysningsskyldighet enligt 10 kap. miljöbalken om det upptäcks en förorening.
För verksamheter som omfattas av industriutsläppsförordningen (2013:250) finns
också krav på att en statusrapport ska tas fram. Statusrapporten är ett fristående
dokument som samlat beskriver föroreningssituationen i mark och grundvatten.

Mer information
•
•

Broschyr Länsstyrelserna 2016: Ta kontroll över kostnaderna för föroreningar.
Om hantering av förorenade områden vid pågående verksamheter 2 .
Naturvårdsverket vägledning om statusrapporter, Rapport 6688 3

Arbetsgång förorenade områden
Översiktlig miljöteknisk markundersökning
(förenklad riskbedömning)

Inga förhöjda
halter. Ingen
åtgärd behövs

Översyn
riskklass

Förhöjda
föroreningshalter

Fördjupad undersökning och
riskbedömning

Ingen åtgärd vid
oförändrad
verksamhet

Översyn
riskklass

Åtgärder på
lång sikt
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Rutiner för
markarbeten

Handlingsplan

Åtgärdsutredning

Sanering/avhjälpandeåtgärd

Översyn
riskklass

Rutiner för
markarbeten

Publikationen kan laddas ner från lansstyrelsen.se/jamtland eller EBH-portalen.
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/Övrigt/Ta-kontroll-over-kostnader-for-fororeningarwebb.pdf
3 http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6600/978-91-620-6688-8/

Checklista för innehåll i handlingsplan för förorenade
områden
Checklistan ska anpassas till aktuell verksamhet. Bakgrundsinformation kan finnas i
andra handlingar men det kan ofta vara bra att ha med en kort sammanfattning i
handlingsplanen.
1. Verksamhetshistorik. Kort beskrivning av tidigare och nuvarande verksamhet på
platsen.
2. Områdesbeskrivning
• Bl.a. topografi, typ av jordart, geohydrologi och spridningsvägar.
• Särskilda förutsättningar, t.ex. närhet till recipient, vattentäkter, Natura 2000
och andra skyddsvärda områden
3. Föroreningssituationen. Kort sammanfattning av genomförda undersökningar,
riskbedömning, åtgärdsutredning etc. Tidigare utförda undersökningar bör
namnges med rapportreferenser.
Identifiering av områden där:
• föroreningssituationen är allvarlig och åtgärder behöver ske omgående.
• föroreningar finns men ingen spridning och ingen risk i nuläget, men där
föroreningar behöver åtgärdas på sikt, när tillfälle ges, t.ex. vid schaktarbeten.
• kompletterande undersökningar behövs.
4. Åtgärdsmål. Planerad markanvändning på kort och lång sikt samt övergripande
åtgärdsmål för området.
5. Situationsplan över verksamhetsområdet där följande markerats:
• Utförda miljötekniska undersökningar
• Sanerade delområden
6. Behov och beskrivning av fortsatta och kompletterande utredningar och kontroll.
Omfattning, syfte och tidsplan.
7. Behov av åtgärder.
• Beskrivning av åtgärdsbehov och planerade åtgärder. Omfattning, syfte och
tidsplan.
• Åtgärder som kan genomföras vid specifika tillfällen. Identifiera aktuella
situationer. T.ex. vid rivning av byggnader/anläggningar så föroreningar blir
åtkomliga, i samband med exploatering/markarbeten etc.
8. Åtgärder på lång sikt.
• Åtgärder på lång sikt, t.ex. i samband med eventuell avveckling av
verksamheten. I samband med en avveckling av hela eller delar av
verksamheten är det lämpligt att en avvecklingsplan tas fram i samråd med
tillsynsmyndigheten.

9. Riktlinjer/rutiner för markarbeten
•

Rutiner ska säkerställa att föroreningssituationen beaktas vid markarbeten
som t.ex. schaktning, fyllning, ledningsdragningar samt vid om- och
nybyggnation, rivning. De ska också vara vägledande för en miljömässigt bra
hantering av bl.a. schaktmassor och länsvatten.

•

Rutinernas innehåll blir olika om det gäller t.ex. byggnation av nya
byggnader eller anläggningar eller om de är avsedda att förenkla hanteringen
vid arbeten inom verksamhetens område. Anpassning och konkretisering
måste göras till aktuell verksamhet. Rutiner för markarbeten kan förenkla och
påskynda framtida ärenden vid exploateringar. Rutinerna bör tas fram i
samråd med tillsynsmyndigheten.

•

Områden där det i normalfallet räcker med en information till
tillsynsmyndigheten bör beskrivas, t.ex. där det inte finns risk för
föroreningsspridning.

•

Av rutinen bör bl.a. framgå vad som ska göras när arbeten planeras, hur
bedömning av undersökningsbehov ska göras, beskrivning av provtagning,
masshantering, länsvattenhantering, kontroller, dokumentation och
rapportering.

•

Bedömning av undersökningsbehov görs utifrån befintliga
markundersökningar och historik på platsen. Samråd med
tillsynsmyndigheten bör ske om lämplig hantering, analyser mm. Vid behov
tas förslag till provtagningsplan fram.

•

En karta bör bifogas där samtliga utförda underökningar samt sanerade
områden finns markerade.

Anmälan eller underrättelse?
Vid saneringsbehov krävs §28-anmälan 4 som ska lämnas in till tillsynsmyndigheten minst 6
veckor innan arbetet påbörjas. Checklistor för vad som bör ingå i en §28-anmälan finns på
EBH-portalen 5 samt på Länsstyrelsens webb 6.
Även om det inte behövs någon §28-anmälan ska tillsynsmyndigheten underrättas om
planerade markarbeten där det är känt eller kan misstänkas att föroreningar förekommer.

4

§28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/§28dokument/28bild.pdf
6https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/foretag/mark-och-bebyggelse/fororenade-omraden.html
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PM - Utvecklad och effektiviserad tillsyn över förorenade
områden vid miljöfarliga verksamheter i drift
Denna PM har tagits fram av tillsynssamordnaren för förorenade områden i syfte att stödja
tillsynsmyndigheterna avseende att utveckla och effektivisera tillsynen över förorenade
områden vad gäller verksamheter i drift. PM:en är uppdelad i två delar. Den första delen
utgörs av förslag till tillsynsmyndigheternas eget arbete och innehåller t.ex. förslag till
prioriteringsgrunder och målsättningar för tillsynen. Den andra delen utgörs av förslag till hur
tillsynsmyndigheterna och verksamheterna kan samverka för att utveckla och effektivisera
tillsyn och ärendehantering genom framtagandet av riktlinjer för arbetet.
Under arbetet med PM:en har Uffe Schultz och Urban Lindqvist vid Länsstyrelsen i Västra
Götalands län bidragit med värdefulla erfarenheter och synpunkter. Grunderna till PM:en
inklusive dess bilaga är även hämtade från det energihamnsprojekt som Länsstyrelsen i Västra
Götalands län genomfört tidigare samt från Länsstyrelsen i Västra Götalands läns interna
riktlinjer för föroreningar vid pågående verksamheter.

Motiv till att arbeta med EBH-tillsyn vid verksamheter i drift
Det finns flera orsaker till att arbeta mer strukturerat och strategiskt med tillsyn över
förorenade områden avseende verksamheter i drift. Bland dessa kan nämnas att:
• Verksamhetsutövaren finns på plats och det är typiskt sett enklare att föra en dialog
avseende åtminstone inventering och utredningar med en verksamhet i drift jämfört
med en nedlagd verksamhet.
• Motivationen hos verksamhetsutövaren kan vara högre då det finns flera incitament
för verksamhetsutövaren att ta tag i frågorna under drift hellre än att spara kostnader
till ett senare skede.
• Förutsättningarna för att genomföra andra åtgärder än en typisk schaktsanering är
bättre vid en verksamhet i drift än vid en nedlagd verksamhet. En ökad tillämpning av
innovativ teknik ligger i linje med vad som föreslagits i etappmål för förorenade
områden.
• Risken för att samhället ska behöva stå för utredningar och åtgärder minskar om
tillsynsmyndigheterna bedriver en aktiv tillsyn avseende förorenade områden medan
verksamheten fortfarande är i drift.

Del 1 Tillsynsmyndighetens eget arbete
Denna del är avsedd som en utgångspunkt för tillsynsmyndigheternas arbete med förorenade
områden vid verksamheter i drift. De målsättningar, prioriteringar, avgränsningar etc. som
beskrivs är allmänt hållna och kan behöva anpassas och justeras till den aktuella
myndighetens förutsättningar.

Tillsynsmyndighetens målsättning och prioritering
Det övergripande målet är att alla verksamheter med ett förorenat område inom riskklass 1
och 2 ska utredas och vid behov åtgärdas. Denna målsättning gäller i lika hög grad för
verksamheter i drift som för nedlagda verksamheter. Prioritering av verksamheter i drift sker
även på samma sätt som annan prioritering av arbetet d.v.s. med utgångspunkt från riskklass.
Vad gäller verksamheter i drift kan det dock vara aktuellt att även ta hänsyn till andra faktorer
vid prioriteringen. En sådan prioriteringsfaktor kan vara att driva krav på utredningar eller
åtgärder i samband med att något händer eller förväntas hända inom verksamheten. Det kan
exempelvis handla om att rikta insatser mot verksamheter som genomför byggnationer (t.ex.
1
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ledningsdragningar, ombyggnader, nybyggnader), som förväntas läggas ner inom en
överskådlig framtid eller när tillfälle ges av andra skäl (t.ex. förändringar i verksamheten,
försäljningar, prövning av tillstånd).
Andra faktorer som kan påverka prioriteringen är industristruktur och geografiska
avgränsningar som kan innebära att man gör särskilda satsningar mot en viss bransch eller ett
industriområde.

Avgränsning
I den mån IED-verksamheter förekommer bland tillsynsobjekten gäller särskilda regler för
dessa. I denna PM tas inte kraven avseende IED-verksamheter upp annat än översiktligt. Det
är dock värt att notera att det sannolikt finns vinster att hämta för såväl myndighet som
företag i att samordna arbetet med t.ex. statusrapporten med det övriga tillsynsarbetet enligt
10 kap. miljöbalken. Naturvårdsverket ger viss vägledning kring IED-verksamheter här:
http://www.naturvardsverket.se/ied dock är delarna som avser kopplingen till förorenade
områden något begränsade än så länge.

Incitament för verksamheten att hantera föroreningsfrågan under drift
Tillsynen vid verksamheter i drift förs ofta löpande i en dialog mellan myndigheten och
verksamhetsutövaren. Det är därför lämpligt att peka på fördelar för verksamheten med att ”ta
tag i” föroreningsfrågan under drift istället för att invänta ett senare skede. Exempel på sådana
argument/motiv är:
• Om det efter undersökningar visar sig att området är mindre förorenat än vad man
kunnat förvänta sig kan resultatet påverka fastighetsvärdet positivt. Bättre kunskap om
området kan också leda till en revidering av fastighetens riskklass. I samband med en
försäljning av verksamhet eller fastighet kräver köpare nästan alltid att undersökningar
har gjorts.
• Utifrån undersökningsresultatet kan riktade saneringsinsatser planeras vilka också kan
resultera i en ökning av fastighetsvärdet och/eller leda till en revidering av riskklassen.
• Det är en fördel för en verksamhet att ha kännedom om vad som finns i mark och
byggnader inför eventuella ombyggnationer, grävarbeten och andra förändringar.
Planering av sådana förändringar går fortare om man inte fördröjs av att göra
markundersökningar. Man minskar även risken för överraskningar i form av
föroreningar som kan leda till dyra fördröjningar.
• Verksamheter som omfattas av IED-direktivet kommer i många fall att behöva
genomföra utredningar i samband med framtagandet av en så kallad statusrapport.
Sannolikt kan verksamheten nyttja utredningar som genomförs dessförinnan även till
statusrapporten.
• Förutsättningarna för att genomföra åtgärder som tar längre tid samt kräver underhåll
och driftinsatser är bättre inom en pågående verksamhet än en nedlagd. Detta då det
finns personal på plats som kan sköta drift som en del den normala verksamheten.
Sådana åtgärder kan i vissa fall vara mindre kostsamma än en typisk schaktsanering.
• Förutsättningarna för att genomföra stegvisa åtgärder under en längre tidsperiod är
bättre inom en pågående verksamhet än en nedlagd, exempelvis kan dessa stegvisa
åtgärder planeras och läggas fast i en handlingsplan eller motsvarande. På detta sätt
kan verksamhetsutövaren sprida kostnader för åtgärder över en längre tid och även
fondera medel årsvis för senare åtgärder. På så sätt minskar riskerna för att
verksamheter måste drivas i konkurs för att uppnå tillräcklig reduktion av riskerna
med föroreningen.
2
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Tillsynsmyndighetens ambitionsnivå och mål med tillsynsarbetet
I det följande föreslås lämplig ambitionsnivå och mål för tillsynsarbetet i ett antal olika givna
situationer.
Befintliga föroreningar (gäller främst objekt inom riskklass 1 eller 2).
• Befintliga föroreningar ska kartläggas översiktligt beträffande typ, omfattning och risk
för spridning. En bedömning ska göras i vilken utsträckning föroreningarna utgör risk
för människors hälsa och miljön, dels i orört läge och dels om åtgärder görs som berör
föroreningen. Uppgifterna kan sammanställas i en lägesrapport eller motsvarande.
• Befintliga föroreningar ska åtgärdas när möjlighet ges. Om kontinuerlig spridning av
föroreningar sker och denna spridning inte är försumbar eller om oacceptabel
exponering för föroreningarna sker ska åtgärder omedelbart vidtas så att spridningen
och/eller exponeringen minskas. Åtgärderna ska göras på sådant sätt att återförorening
från kringliggande områden inte sker.
• Påträffas föroreningar som av någon anledning inte kan avlägsnas eller åtgärdas på
annat sätt och det föreligger risk för spridning eller exponering ska spridnings- eller
exponeringsförhindrande åtgärder vidtas. Observera att även olika administrativa
åtgärder kan vara aktuella för att riskhantera föroreningarna.
• En handlingsplan eller motsvarande ska upprättas. Av denna ska det framgå hur och
när de mest prioriterade delområdena ska åtgärdas samt hur och när hela
verksamhetsområdet på sikt kan åtgärdas. Av planen ska det även framgå i vilka
situationer det uppstår eller kan uppstå möjlighet att åtgärda gamla föroreningar och
vilka åtgärder som kan och bör utföras då. Det är lämpligt att handlingsplanens
genomförande säkras upp på något sätt t.ex. genom avsättande av säkerhet eller
motsvarande från verksamhetsutövarens sida. Detta kan t.ex. ske inom ramen för en
tillståndsprövning men bör även vara genomförbart inom ramen för tillsynen. Hanteras
handlingsplanen och eventuell säkerhet i samband med en prövning bör planen inte
vara allt för detaljerad. Därmed finns möjligheten kvar till att inom tillsynen kunna
anpassa planen efter de faktiska förhållandena.
Nytillkommande föroreningar (gäller samtliga objekt)
• Ambitionen är att inga nya förorenade områden ska uppkomma.
• Inte heller ska nya föroreningar i redan förorenade områden uppkomma.
• Verksamheter eller processer som kontinuerligt ger upphov till nya föroreningar ska
åtgärdas så snart som möjligt.
• Risken för att nya föroreningar uppstår ska kartläggas och risken för att dessa
föroreningar inte upptäcks i tid ska bedömas, jfr egenkontrollförordningen 6 §.
Uppgifterna ska ingå i den riskanalys som ska göras enligt denna paragraf. Den bör
också innehålla uppgifter om hur bolaget ska arbeta för att reducera riskerna.
• För riskfyllda processer eller operationer ska det finnas anvisningar om hur de ska
utföras så att inga nya föroreningar uppstår, jfr egenkontrollförordningen.
• Rutiner ska finnas för att snabbt upptäcka läckage, jfr egenkontrollförordningen.
• En beredskap ska finnas för att snabbt åtgärda nya föroreningar. Kravet ska vara att
allt nytt spill genast ska tas om hand.
• Ledningar för kemikalier, inkl. olja, ska vara installerade på sådant sätt att läckage
snabbt kan upptäckas.
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Tillsynsmyndighetens fokus avseende förorenade områden i samband med
tillståndsprövning
• I det fall inga tidigare undersökningar eller information om föroreningar finns
tillgänglig bör frågan om behov av sådana lyftas tidigt i prövningsprocessen.
• Detaljerade villkor om specifika avhjälpandeåtgärder eller motsvarande bör inte yrkas,
sådana frågor hanteras bättre inom ramen för miljötillsynen. Tillståndsvillkor bör
främst reglera efterbehandlingsfrågor av mer generell karaktär såsom t.ex. krav på
inventering eller översiktlig undersökning. Om tillräcklig kunskap finns om aktuella
eller kommande åtgärdsbehov bör frågan om ställande av säkerhet för dessa åtgärder
yrkas. Säkerheten kan då kopplas till en handlingsplan eller motsvarande.
• Som minst bör man yrka på att det beslutas om villkor avseende vilka åtgärder som
ska vidtas vid avveckling av hela eller delar av verksamheten.
• För att undvika nya föroreningar bör man yrka på att tillståndet innehåller tillräckliga
villkor avseende kemikaliehantering och andra delar av verksamheten som kan orsaka
förorening.
• För de verksamheter som omfattas av IED-direktivet gäller särskilda regler. För dessa
gäller bland annat krav på en statusrapport över föroreningssituationen i mark och
grundvatten. I den mån det bedöms som lämpligt kan tillsynsmyndigheten i samband
med prövningen av en IED-verksamhet driva frågan om att verksamheten ska
genomföra ytterligare utredningar utöver de som krävs enligt reglerna om
statusrapport. Det kan exempelvis handla om att utreda sediment eller anläggningar
eller andra föroreningar än de som omfattas av prövningen.

Del 2 Utveckling och effektivisering av tillsyn och ärendehantering
avseende förorenade områden vid verksamheter i drift
Denna del är avsedd som en utgångspunkt för att underlätta arbetet med föroreningar för
tillsynsmyndigheten och en eller flera verksamheter genom enklare, enhetligare och
effektivare ärendehantering. Detta kan åstadkommas genom framtagande av riktlinjer för
arbetet. Riktlinjerna kan antingen beslutas av myndigheten eller så kan myndigheten och en
eller flera verksamhetsutövare komma överens om dessa. Det senare är särskilt lämpligt om
reglerna omfattar fler än en verksamhet exempelvis inom ett industriområde. I det följande
ges en övergripande bild av vad som är viktigt att tänka på vid formulering av riktlinjer samt
vad de bör innehålla. I bilaga ges även ett exempel på hur riktlinjer skulle kunna formuleras.

Utgångspunkter för riktlinjer
Den övergripande utgångspunkten är miljömålet giftfri miljö och miljöbalken. De föreslagna
etappmålen för förorenade områden kommer att vara en viktig utgångspunkt när dessa
beslutats. Om regionala och lokala miljömål som avser förorenade områden finns tillgängliga
är även dessa ett viktigt underlag. Om det bedöms som relevant och lämpligt kan
tillsynsmyndigheten i samverkan med verksamheten eller verksamheterna och övriga
intressenter ta fram miljömål gällande exempelvis marken, grundvattnet och motsvarande
inom en fastighet eller ett avgränsat område. Detta i syfte att utgöra mer detaljerade ramar för
arbetet med riktlinjerna samt för att skapa en gemensam ambitionsnivå för ett visst område.
Exempel på sådana miljömål kan exempelvis vara att föroreningsnivån i mark inom området
inte innebär några oacceptabla negativa hälsoeffekter för människor som vistas inom området
eller att ingen oacceptabel spridning av föroreningar sker från området.
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Vilka berörs av riktlinjerna
Riktlinjerna bör främst formuleras och tillämpas av de befattningshavare som hanterar frågor
gällande föroreningar inom myndigheten/kommunen/länsstyrelsen och företag eller företagen.
Med företag avses såväl berörda verksamhetsutövare som fastighetsägare. Chefer, politiker
eller andra beslutsfattare inom myndighet och företag bör dock vara införstådda med och ge
sin acceptans för riktlinjerna. Andra som behöver känna till riktlinjerna är personer som
arbetar med övriga hälso-, kvalitets- och miljöfrågor samt planerings-, utvecklings- och
exploateringsfrågor. Det är vidare lämpligt att riktlinjerna införs i andra rutiner i respektive
organisation samt att det finns rutiner för hur nyanställda, konsulter och entreprenörer m.fl. får
information om riktlinjerna.

Vad riktlinjerna bör omfatta
Det är av stor vikt att tydliggöra vilka förutsättningar som gäller för riktlinjerna och när de ska
tillämpas. Riktlinjerna bör därför omfatta en beskrivning av vilken geografisk avgränsning
som avses, vilka medier (mark, grundvatten etc.) som avses, eventuell begränsning i tiden etc.
I det fall områdesspecifika riktvärden för mark, grundvatten, sediment etc. tas fram ska dessa
beskrivas och det ska tydliggöras i vilka situationer de gäller, vilken status de har samt hur
eventuella avsteg ska hanteras.
Riktlinjerna bör vidare innehålla beskrivning av en tänkt arbetsgång och om vad som gäller
för exempelvis myndighetskontakt, egenkontroll och dokumentation för de relevanta
situationer som kan bli aktuella. Sådana situationer kan utgöras av undersökningar,
saneringsarbeten, andra markarbeten, vid avveckling av verksamhet, vid påträffande av
föroreningar, vid spill och olyckor samt vid hantering av förorenade massor eller andra
relevanta motsvarande situationer.
Man bör i riktlinjerna även ange grunderna för bedömning av åtgärdsbehov, exempelvis kan
det vara lämpligt att förtydliga att ett sådant behov kan uppstå även för de fall då ingen faktisk
situation, som t.ex. ett markarbete eller motsvarande uppkommit. Därmed blir det tydligare
för verksamhetsutövaren att ett åtgärdsbehov även kan aktualiseras som en följd av en
utredning eller undersökning eller genom att oacceptabel spridning från området sker.
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Exempel på hur riktlinjer kan formuleras
Riktlinjerna bör alltid inledas med att beskriva riktlinjernas omfattning, förutsättningar etc.
enligt vad som beskrivs under rubriken ”Vad riktlinjerna bör omfatta”. I det följande ges ett
exempel på hur riktlinjer därefter kan formuleras vad gäller avhjälpandeåtgärder och
bedömning av åtgärdsbehov, myndighetskontakt, arbetsgång vid ett antal relevanta
situationer, masshantering och dokumentation. Noteras bör att exemplet behöver justeras och
anpassas till de förhållanden och de förutsättningar som är relevanta i respektive fall.
Riktlinjer för avhjälpandeåtgärder och bedömning av åtgärdsbehov
• Befintliga föroreningar ska åtgärdas när möjlighet ges.
• Om kontinuerlig spridning av föroreningar sker och denna spridning inte är försumbar
eller om oacceptabel exponering för föroreningarna sker ska åtgärder omedelbart
vidtas så att spridningen och/eller exponeringen minskas.
• Åtgärderna ska göras på sådant sätt att återförorening från kringliggande områden inte
sker.
• Påträffas föroreningar som av någon anledning inte kan avlägsnas eller åtgärdas på
annat sätt och det föreligger risk för spridning eller exponering ska spridnings- eller
exponeringsförhindrande åtgärder vidtas.
Befintliga föroreningar ska åtgärdas när möjlighet finns, t.ex. vid markarbeten och
exploateringar. Åtgärdsbehov kan uppstå även för de fall då ingen faktisk situation, som t.ex.
ett markarbete eller motsvarande uppkommit d.v.s. ett åtgärdsbehov kan även aktualiseras
som en följd av en utredning eller undersökning eller genom att oacceptabel spridning från
området sker.
Verksamhetens kontakt med tillsynsmyndigheten
Verksamhetens kontakt med tillsynsmyndigheten är reglerad i lag och förordning för följande
situationer:
• Enligt 11§ 10 kap. Miljöbalken ska tillsynsmyndigheten genast underrättas vid
upptäckt av föroreningar som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön. Skyldigheten gäller även om området tidigare ansetts förorenat.
• Enligt 28 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller
anmälningsplikt för avhjälpandeåtgärder där risken för spridning eller exponering av
föroreningar bedöms som mer än ringa.
• Enligt 6 § Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ska vad gäller
tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter tillsynsmyndigheten genast kontaktas
vid driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors
hälsa eller miljön.
Riktlinjerna bör fokusera på att komplettera redan befintliga regler och inte ersätta dem. Det
kan dock vara lämpligt att hänvisa till dessa regler samt tydliggöra att de gäller parallellt med
riktlinjerna. Det kan även vara lämpligt att i den mån det behövs förtydliga hur befintliga
regler uppfylls på bästa sätt.
Tillsynsmyndigheten ska kontaktas i följande fall:
• Inför markarbeten där det är känt eller kan misstänkas att föroreningar förekommer.
• Vid påträffande av tidigare okänd förorening oavsett om upplysningsplikt gäller enligt
11 § 10 kap. miljöbalken eller inte.
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•
•
•
•

Inför avveckling av hela eller delar av verksamhet, oavsett om detta regleras i
tillståndsvillkor eller inte.
Inför avhjälpandeåtgärder, oavsett om dessa omfattas av anmälningsplikt enligt § 28
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller inte.
Vid spill eller olycka oavsett om dessa omfattas av underrättelseplikt enligt 6 §
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll eller inte.
Inför mellanlagring, återanvändning eller återvinning av förorenade massor oavsett om
anmälnings- eller tillståndsplikt enligt Miljöprövningsförordningen gäller eller inte.

Arbetsgång vid markarbeten
Inför planerade markarbeten ska följande bedömas i samråd med tillsynsmyndigheten:
• Risk för eller kännedom om föroreningar.
• Behov av utredningar och undersökningar.
• Behov av avhjälpandeåtgärder.
För bedömning av risk för föroreningar samt bedömning av behov för utredningar och
undersökningar behöver man beakta befintliga utredningar, undersökningar och åtgärder inom
området samt om det bedöms som lämpligt även genomföra en historisk inventering. Om det
bedöms finnas ett behov av undersökningar ska en provtagningsplan upprättas i samråd med
tillsynsmyndigheten. Behovet av avhjälpandeåtgärder avgörs av föroreningssituationen vilket
innebär att denna måste vara klarlagd i tillräcklig utsträckning. Det är därför viktigt att ta fram
ett bra underlag enligt ovan.
En preliminär bedömning av risken för föroreningar samt bedömning av behov för
utredningar och undersökningar bör dock göras redan inför den inledande kontakten med
tillsynsmyndigheten. I samband med kontakt med tillsynsmyndigheten bör information om
vad ärendet gäller (vilka arbeten som planeras), vilken/vilka fastigheter som berörs samt
kontaktuppgifter också alltid ingå.
Följande bör särskilt beaktas vid markarbeten:
• Om föroreningar påträffas ska tillsynsmyndigheten omgående underrättas.
• För hantering av massor, se avsnittet om hantering av massor.
• Tillsynsmyndigheten ska underrättas när arbetena är slutförda. Underrättelse kan göras
på enkelt vis, t.ex. via e-post.
Arbetsgång vid avveckling av verksamhet
Inför avveckling av hela eller delar av en verksamhet bör en avvecklingsplan skickas in till
tillsynsmyndigheten. En avvecklingsplan bör bl.a. redovisa följande:
• Hur olika process- eller anläggningsdelar ska omhändertas och eventuellt rengöras.
• Hur föroreningssituationen i mark, grundvatten och byggnader ska utredas och
undersökas.
Vid avveckling av hela eller delar av verksamheten bör det aktuella verksamhetsområdet
utredas och undersökas. En historisk inventering utgör grunden för bedömning av
undersökningsbehovet inom verksamhetsområdet. Mark- och grundvattenprovtagningar bör
utföras på de ställen där man misstänker att det kan finnas föroreningar. Exempelvis där man
hanterat och lagrat oljor, kemikalier, råvaror eller avfall. Andra platser som bör undersökas är
t.ex. områden där förorenande processutrustning varit placerad. Det kan även bli aktuellt att
undersöka byggnader och mark under byggnader samt sediment.
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Arbetsgång vid avhjälpandeåtgärder
Inför genomförande av avhjälpandeåtgärder bör tillsynsmyndigheten kontaktas för bedömning
av om anmälningsplikt enligt § 28 gäller. En preliminär bedömning av om anmälningsplikt
föreligger bör dock göras redan inför den inledande kontakten med tillsynsmyndigheten. I
samband med kontakt med tillsynsmyndigheten bör information om vad ärendet gäller (vilka
åtgärder som planeras), vilken/vilka fastigheter som berörs samt kontaktuppgifter också alltid
ingå. Vid mindre avhjälpandeåtgärder, där risken för spridning eller exponering av
föroreningar bedöms som ringa, behövs ingen anmälan utan det räcker med att
tillsynsmyndigheten underrättas. Underrättelse kan göras via e-post eller telefon.
Om avhjälpandeåtgärden bedöms som anmälningspliktig ska en anmälan skickas in till
tillsynsmyndigheten senast 6 veckor innan man avser att genomföra åtgärden. I det fall
områdesspecifika riktvärden tagits fram gäller dessa som utgångspunkt för ambitionsnivå för
avhjälpandeåtgärder. Tillsynsmyndigheten kan dock i särskilda fall besluta om en högre
ambitionsnivå i det fall detta bedöms som nödvändigt.
Arbetsgång vid spill eller olycka
I det fall spill eller olycka sker så gäller generellt:
• Allt nytt spill ska genast tas om hand. Omedelbara åtgärder ska genomföras
för att begränsa och samla upp spill.
• Tillsynsmyndigheten ska omgående underrättas om det inträffade, t.ex. spillets
eller olyckans omfattning och art, vilka omedelbara åtgärder som vidtagits samt
en preliminär bedömning av undersöknings- och åtgärdsbehov.
• En bedömning av undersöknings- och åtgärdsbehovet ska göras i samråd
med tillsynsmyndigheten.
• Vid behov av åtgärder se avsnittet om avhjälpandeåtgärder.
• För hantering av uppgrävda massor, se avsnittet om hantering av massor.
• Efterkontroll av utförda insatser ska redovisas till tillsynsmyndigheten.
Hantering av massor vid fråga om borttransport
Avfallsmottagarna ställer krav på såväl massornas föroreningsinnehåll som dess fysiska
egenskaper. Om massorna ska deponeras ställs krav på att en karakterisering utförs enligt
Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 2004:10). Representativa prover bör tas i de uppgrävda
massorna för att klassificera avfallet inför slutligt omhändertagande.
Hantering av massor vid fråga om mellanlagring
Vid lagring av massor längre tid än ett år kan anmälan eller tillstånd krävas. Skyddsåtgärder
såsom täckning och liknande bör tillämpas vid mellanlagring av förorenade massor.
Hantering av massor vid fråga om återvinning
Återvinning av massor innebär att överskottsmassor används för att ersätta ett annat material,
t.ex. ett jungfruligt material. Återvinning bör gynna resurshushållning och ske så lokalt som
möjligt. En strävan bör vara att återvinna så mycket massor som möjligt inom området.
Hänsyn måste dock tas så att massorna inte orsakar föroreningar på nya platser. Vid
återvinning av överskottsmassor måste det finnas ett tydligt anläggningsändamål. Syftet får
alltså inte vara kvittblivning av massorna. Återvinning av massor för anläggningsändamål kan
vara anmälnings- eller tillståndspliktigt beroende på risken för föroreningar. Om
föroreningsrisken är ringa råder anmälningsplikt. Lämpligtvis görs först en anmälan till
tillsynsmyndigheten som då kan avgöra om anläggningen är så omfattande att det krävs
tillstånd.
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Vid återvinning av massor som uppkommer vid avhjälpandearbeten kan en anmälan om
användning av avfall för anläggningsändamål inkluderas i anmälan om avhjälpandeåtgärder.
Återvinning av massor på samma plats där de grävts upp innebär att de i praktiken aldrig blir
ett avfall. För sådan återvinning behövs ingen särskild anmälan utan det kan hanteras inom
ramen för anmälan om avhjälpandeåtgärder. Behov och omfattning av kontroll av massor
innan en sådan användning sker, bör därför behandlas inom ramen för anmälan om
avhjälpandeåtgärder.
Ansvaret för överskottsmassorna har den som genererar dem, t.ex. beställare, entreprenörer
och underentreprenörer. Det övergripande ansvaret har dock beställaren.
Hantering av massor som förs in utifrån
Förorenade massor får inte föras in till området. Vid val av återfyllningsmassor bör
ambitionen vara att på sikt förbättra förutsättningarna för en fungerande markmiljö genom att
bedöma möjligheterna att återfylla med material som gynnar markmiljön. Det är inte lämpligt
ur ett spridningsperspektiv att ha grovt krossmaterial inom området då det kan öka rörligheten
på föroreningarna. Ett heterogent material, d.v.s. ett material där kornstorleken varierar, kan
öka förutsättningarna för en fungerande markmiljö. Att återfylla med ett heterogent material
bör därför eftersträvas när andra tekniska egenskaper inte krävs.
Dokumentationskrav vid utredningar
Alla sorters utredningar såsom undersökningar, riskbedömningar, åtgärdsutredningar och
liknande rapporter bör skickas till tillsynsmyndigheten detta oavsett om de föranletts av krav
från myndigheten eller skett på helt eget initiativ.
Dokumentationskrav vid avhjälpandeåtgärder samt markarbeten m.m.
När det gäller större markarbeten, avhjälpandeåtgärder m.m. bör dokumentation alltid ske
kontinuerligt. Omfattning och detaljeringsgrad av dokumentationen beror på vad som hänt/ska
utföras samt åtgärdens/händelsens storlek och komplexitet. Generellt sett är det viktigt att
redovisa en beskrivning av åtgärden/händelsen, vilka ämnen och mängder som hanterats samt
lokalisering. Det är alltid bra med fotografier samt kartor eller ritningar som visar
lokalisering.
Dokumentation bör tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten och redovisas direkt till
tillsynsmyndigheten. Vid mindre markarbeten behöver dokumentation inte ske för
tillsynsmyndighetens räkning.
Dokumentationskrav avseende masshantering
Schaktmassor som används på annan plats än där de grävts upp ska redovisas till
tillsynsmyndigheten. Hur, var och vilka mängder av överskottsmassor som återanvänts inom
området samt deras föroreningsstatus och hur detta kontrollerats. Mängden schaktmassor,
transportörer och mottagare av olika massor som transporterats från området. Dokumentation
och genomförande bör tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten.
Dokumentationskrav då förorening påträffas
Lokalisering samt omfattning av påträffad förorening ska dokumenteras och redovisas till
tillsynsmyndigheten. I det fall avhjälpandeåtgärder vidtas ska även dokumentationskrav för
avhjälpandeåtgärder uppfyllas.
Dokumentationskrav vid spill eller olycka
Omfattning av spill samt vidtagna åtgärder ska redovisas till tillsynsmyndigheten så snart som
möjligt efter att åtgärderna vidtagits.

