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Förord 
Det regionala programmet beskriver arbetet med förorenade områden och på vilket sätt 
olika aktörer verkar för att kartlägga, undersöka och vid behov åtgärda förorenade områden 
för att uppnå miljömålet Giftfri miljö. Programmet redovisar det aktuella läget, beskriver det 
arbete som genomförts samt det arbete som planeras under de närmaste åren. 

Länsstyrelsen samordnar arbetet med förorenade områden. Kommuner, andra myndigheter 
samt företag spelar en viktig roll för att arbetet ska slutföras. 

En stor del av arbetet utgår ifrån en prioriteringsordning baserad på risk för människors 
hälsa och miljön. I rapporten beskrivs de tio mest prioriterade platserna. Fler prioriterade 
objekt anges i en separat prioriteringslista som publiceras på Länsstyrelsens webbsida.  

Det regionala programmet följer huvudsakligen Naturvårdsverkets förlaga. Programmet har 
tagits fram av arbetsgruppen för förorenade områden (EBH1 - gruppen) som består av Karin 
Olsson Westbye, Kristina Tajani, Camilla Håkansson och Eva Smedborn Paulsson. Även Anna 
Löfholm och tidigare medarbetare inom EBH-gruppen har deltagit i arbetet.  

 

Östersund, oktober 2021 
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1. Bakgrund och mål 
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. 

Miljöfarliga ämnen har ofta 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. Föroreningarna kan även sippra ut i 
grundvatten och vattendrag. Det är en långsam spridning som påverkas av nederbörd, 
grundvattenrörelser och biologiska processer. Även mänskliga aktiviteter kan påverka 
spridning av föroreningar. 

Förorenad mark kan påverka vår möjlighet att bo på och använda marken. För att nå målet 
om en Giftfri miljö räcker det inte med att åtgärda dagens utsläpp utan även gamla 
miljöskador måste tas om hand. 

Förorenade områden kan åtgärdas genom att exempelvis behandla föroreningarna på plats, 
frakta bort förorenade jordmassor eller täcka över föroreningarna med rena jordmassor. Det 
är ett arbete som ofta är tidskrävande och dyrt vilket gör att det måste ske en prioritering av 
arbetet. Prioritering görs utifrån insamling av uppgifter om respektive område, exv. vilka 
verksamheter har bedrivits på platsen, vilka föroreningar kan finnas, hur ser omgivningen ut 
och vilka kan exponeras för föroreningarna. Dessa uppgifter är viktiga för att utföra lämpliga 
provtagningar och åtgärder. Annars kan allvarliga föroreningar missas och 
föreningssituationen kvarstå eller till och med förvärras. 

I Sverige har en kartläggning av förorenade områden 
enligt den så kallade MIFO-metoden pågått sedan 1990-
talet för att få enhetligt underlag och bedömningar. I dag 
har cirka 80 000 potentiellt förorenade områden 
identifierats. Det betyder att det bedrivits miljöfarlig 
verksamhet på platsen som kan ha förorenat mark och 
vatten. De identifierade platserna har registrerats i en 
nationell databas kallad EBH-stödet. Varje plats 
registreras med en branschklass, som är en generell 
riskklass för den aktuella verksamhetsbranschen. 

Vissa platser har sedan inventerats genom insamling av 
information om verksamheten, inklusive eventuell kemikalieanvändning. Baserat på 
uppgifter om verksamheten och det aktuella området har den enskilda platsen riskklassats. 
Objektet bedöms tillhöra en riskklass mellan 1 och 4, där riskklass 1 innebär en mycket stor 
risk för människors hälsa och miljön medan riskklass 4 innebär liten risk. Riskklassningen 
används för prioritering av fortsatt arbete. I första hand är det riskklass 1 (mycket stor risk) 
och 2 (stor risk) som ska åtgärdas. 

Även om pengarna inte räcker för att sanera alla förorenade områden innebär 
kartläggningen och dokumentationen om dessa områden att man vet var man ska vara 

Bild 1. Nederhögens såg. Foto: Bergs 
kommun 
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försiktig. Det är viktigt att känna till om det finns risk för föroreningar vid exempelvis 
grävningsarbeten och nybyggnation av bostäder för att inte riskera en spridning eller utsätta 
människor för föroreningar. 

1.2 Mål för arbetet med förorenade områden 

Arbetet med förorenade områden (EBH2 -arbetet) ingår i ett flertal globala, nationella, 
regionala och lokala mål. 

1.2.1 Agenda 2030 

Agenda 2030 är FN:s resolution för en hållbar utveckling och omfattar 17 globala mål samt 
en handlingsplan för en hållbar framtid för jorden och dess innevånare. Målen preciseras 
med 169 delmål och 23 globala indikatorer. Hållbarhetsbegreppet delas in i tre delar; 
ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Inget mål kan nås på 
bekostnad av ett annat. Figur 2 visar illustration av de Globala Hållbarhetsmålen.   

Arbete med föroreningar och förorenade områden kan relateras till de globala 
hållbarhetsmålen 2 (ingen hunger), 3 (hälsa och välbefinnande), 6 (rent vatten och sanitet), 8 
(anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 11 (hållbara städer och samhällen), 12 
(hållbar konsumtion och produktion), 14 (hav och marina resurser) och 15 (ekosystem och 
biologisk mångfald). 

 
Figur 2. Illustration av de globala målen i Agenda 2030.  

1.2.2 Nationella miljömål 

Målet för 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 
miljökvalitetsmål. Ett av dem är Giftfri miljö som innebär att miljön ska vara fri från ämnen 

 

2 EBH = Efterbehandling av förorenade områden 
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och metaller som skapats av samhället och som kan hota människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden. 

Det nationella miljökvalitetsmålet för Giftfri miljö lyder:  

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte 
hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande 
ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är 
försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. 

Flertalet precisering har tagits fram för miljökvalitetsmålet, varav ett har direkt koppling till 
förorenade områden och övriga har åtminstone en indirekt koppling:  

• förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör 
något hot mot människors hälsa eller miljön.  

Alla preciseringar kan läsas i sin helhet på Sveriges miljömål.   

1.2.3 Regleringsbrev 

I Länsstyrelsens regleringsbrev från regeringen finns krav på arbetet med förorenade 
områden. Enligt regleringsbrev för 2021 ska länsstyrelserna redovisa arbetet med 
förorenade områden, inklusive arbetet med bidragen för sanering av förorenade områden. 
Länsstyrelserna ska också redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att öka antalet 
privatfinansierade efterbehandlingar av förorenade områden, särskilt antal utredningar och 
åtgärder som pågår eller är utförda genom operativ tillsyn. Länsstyrelserna ska vidare 
redovisa vilka åtgärder de har vidtagit för att minska oförbrukade bidrag. 

1.2.4 Regionala miljömål om förorenade områden samt målåtgärder 

Nationella miljökvalitetsmål och delmål har brutits ner på regional och lokal nivå vid flera 
tillfällen. Under 2016 
reviderades det regionala 
miljömålsprogrammet. 
Miljömålsprogrammet gäller för 
2017–2020 och Giftfri miljö är 
ett av sju prioriterade miljömål. 
Åtgärderna följdes upp under 
hösten 2020 samtidigt som en 
ny handlingsplan togs fram för 
kommande år. 

En av de uttalade utmaningarna 
i miljömålsprogrammet är att 
minska antalet förorenade 
områden. Målåtgärden baseras 
på genomförande av Regionalt 
program för arbete med 
förorenade områden, som 
beskriver mål, prioriteringar och planerade insatser. 

Bild 2. Miljömålen för Jämtlands län finns beskrivna i miljömålsprogrammet 
för 2017-2020. Åtgärder under 2021 beskrivs i en handlingsplan. 

https://www.sverigesmiljomal.se/
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1.2.5 Nationella tillsynsmål för arbetet med förorenade områden 

Naturvårdsverket har tagit fram övergripande nationella mål för länsstyrelsernas operativa 
tillsyn och tillsynsvägledning angående förorenade områden: 

• Länsstyrelsen ska genom tillsynen bidra till att ansvaret för prioriterade 
föroreningsskador utreds och att föroreningsskador med ansvarig part 
avhjälps i enlighet med gällande mål för Giftfri miljö. 

• Länsstyrelsen ska erbjuda tillsynsvägledning till kommunerna i den 
utsträckning och omfattning att dessa ges förutsättningar för att kunna 
bedriva tillsyn avseende föroreningsskador. 

Nationellt samarbete med publicerande av domar och vägledningsmaterial på webbplatsen 
EBH-portalen samt juridiskt korttidsstöd av SGI (Statens Geotekniska Institut) underlättar 
tillsynsvägledningen. Det ger mer samordnad vägledning samt mer likvärdig tillämpning.  

På EBH-portalen (se länk ovan) finns vägledningar från den nationella 
juristsamverkansgruppen för EBH-frågor och vägledningsmaterial framtaget av 
Länsstyrelsernas nationella grupp för tillsynsvägledning avseende förorenade områden. 
Vägledningsmaterial finns bland annat om förvaringsfall, fastighetsägares ansvar, konkurser, 
förelägganden, ansvar för gamla deponier och anmälan om åtgärder, samt stöttning för 
kommunernas strategiska arbete (strategipaketet) och vägledning kring handläggning vid 
tillsyn inom förorenade områden (EBH-spelet).  

1.2.6 Länsstyrelsens mål för arbetet med förorenade områden 

Länsstyrelsen i Jämtlands län har tagit fram övergripande och mer preciserade mål för 
arbetet med förorenade områden. Målen utgår från olika ansvarsområden och grundar sig 
på nationella och regionala miljömål och de nationella tillsynsmålen.  

Tillsyn 

Det övergripande målet för tillsynen är att se till att ansvariga för förorenade områden utför 
utredningar och åtgärder. Med utgångspunkt att alla förorenade områden med mycket stor 

Bild 3. Länsstyrelsernas tillsynsvägledningsgrupp har publicerat stödmaterial för kommunernas strategiska arbete med 
förorenade områden och EBH-spelet som är en klickbar guide till vägledning om förorenade områden. 

https://www.ebhportalen.se/
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eller stor risk åtgärdas till år 2050 har följande delmål preciserats för de områden som 
Länsstyrelsen har tillsyn över:  

• Minst 50% av förorenade område med mycket stor risk (riskklass 1) är 
utredda till 2030 och 100% är utredda till 2040. 

• Minst 25% av förorenade områden med mycket stor risk (riskklass 1) är 
åtgärdade till 2030 och 75% är åtgärdade till 2040.  

• Minst 25% av förorenade områden med stor risk (riskklass 2) är utredda till 
2030 och 75% är utredda till 2040.  

• Minst 25% av förorenade områden med stor risk (riskklass 2) är åtgärdade 
till 2035 och 50% är åtgärdade till 2040.  

Tillsynsvägledning 

Det övergripande målet med Länsstyrelsens tillsynsvägledning till länets kommuner är att 
bidra till att öka antalet utredningar och åtgärder på föroreningsskadade områden med och 
utan ansvariga. Två preciserade mål har satts upp för detta arbete:  

• Under en två-årsperiod ha enskilda möten med samtliga kommuner för 
tillsynsvägledning. Vid dessa möten tydliggörs bland annat vilka objekt som 
kommunerna har tillsynsansvar över.  

• Minst en gång om året erbjuda utbildningstillfällen/seminarier inom EBH-
området för länets kommuner. Utbildningar kan exempelvis omfatta EBH-
tillsyn och EBH-processen (se avsnitt 1.5).   

Bidragsförmedling 

Genom förmedling av statliga bidragsmedel ska Länsstyrelsen bidra till att förorenade 
områden där ansvar saknas utreds och åtgärdas. Två preciserade delmål har satts upp för 
det bidragsrelaterade arbetet:  

• Länsstyrelsen ska uppmuntra kommuner till ansökningar om bidrag för 
utredningar och åtgärder av föroreningsskador.  

• Länsstyrelsen ska minst vartannat år lämna in en ansökan om bidrag för 
utredning eller åtgärd.  

EBH-stödet 

Länsstyrelsens arbete med databasen EBH-stödet har endast ett övergripande mål:  genom 
att hålla EBH-stödet uppdaterat och kvalitetssäkrat ska Länsstyrelsen tillgängliggöra 
information om förorenade området i länet samt möjliggöra prioritering av förorenade 
områden i länet och uppföljning av genomfört arbete. 
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Samverkan 

Det övergripande målet med samverkan är att Länsstyrelsen ska samverka internt och 
externt för att bidra till öka antalet utredda och åtgärdade förorenade områden. Följande 
preciserade mål har satts upp för detta arbete:  

• EBH-gruppen ska bidra med information och kunskap om förorenade 
områden internt för att ge tvärsektoriell handläggning i exempelvis 
planärenden, vattenärenden m.m. EBH-gruppen ska även genom denna 
samverkan ta in information och kunskap om förorenade områden eller 
information som kan ha påverkan på förorenade områden.  

• Länsstyrelsen ska verka för fortsatt samverkan med kommuner, andra 
länsstyrelser, expertmyndigheter och andra nätverk inom förorenade 
områden för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.  

• Länsstyrelsen ska fortsatt delta i gemensamma projekt med andra 
myndigheter för att bidra till att öka antalet utredda och åtgärdade 
förorenade områden, i den mån tid och resurser finns.   

1.3 Ansvar och finansiering 

Grunden för arbetet med förorenade områden är att den som har förorenat är ansvarig och 
ska bekosta undersökningar och åtgärder. Denna princip, Polluter Pays Principle, framgår av 
de allmänna hänsynsreglerna i kapitel 2 i miljöbalken. Det är dock i kapitel 10 som den 
konkretiseras och detta kapitel kan bara användas om området är konstaterat förorenat. 

Den verksamhet som orsakat en förorening kan få ett ansvar om verksamheten var i faktisk 
drift efter den 30 juni 1969, om miljöpåverkan pågick när miljöbalken började gälla den 1 
januari 1999 och det finns behov av undersökningar och åtgärder av föroreningar3. Om det 
saknas en ansvarig verksamhetsutövare, exempelvis gått i konkurs, kan ansvaret övergå till 
fastighetsägaren. Detta ansvar är dock mer begränsat och gäller om fastigheten förvärvades 
efter den 31 december 1998. Fastighetsägaren ska också ha känt till eller borde ha upptäckt 
föroreningarna. 

I förarbeten till ändringar i miljöbalken 2007 står det att fastighetsägaransvaret inte blir 
större än verksamhetsutövarens ansvar. Det brukar tolkas som att omfattningen av en 
fastighetsägares ansvar beror på det ansvar en verksamhetsutövare skulle haft om denne 
kunnat stå för ansvaret. Om verksamheten har upphört före den 1 juli 1969 har därför 
varken verksamhetsutövare eller fastighetsägare ett ansvar. 

Ett undantag för fastighetsägaransvaret är förvaringsfall. Det kan exempelvis vara situationer 
där det finns tunnor med kemikalier eller en avfallsdeponi på fastigheten. Detta bedöms 
vara en pågående miljöfarlig verksamhet och fastighetsägaren betraktas som 
verksamhetsutövare. I dessa fall kan fastighetsägaren få ett ansvar oavsett när 
fastighetsköpet skedde. 

 

3 8 § Lag (1998:811) om införande av miljöbalken 
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Det finns även situationer där fastighetsägare kan få bekosta en del av undersökningar och 
åtgärder, exempelvis om ansvarig verksamhetsutövare bara kan utföra eller bekosta en del 
av åtgärden. Det gäller också om fastigheten saneras med statliga medel och fastigheten 
ökar väsentligt i värde. Fastighetsägaren kan då få bekosta värdeökningen. 

Det är företrädesvis tillsynsmyndigheten som gör den ansvarsbedömning eller 
ansvarsutredning som ska göras för varje enskilt fall. 

Vid vissa platser kan varken verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren ställas till svars för 
föroreningen. I dessa fall kan Länsstyrelsen söka statliga bidrag från Naturvårdsverket. 
Kommuner och andra myndigheter kan ansöka om bidrag via Länsstyrelsen. Vad som krävs 
för att kunna söka bidrag regleras i förordning (2004:100) om avhjälpande av 
föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande. 

Naturvårdsverket har tagit fram en nationell plan för prioritering av ansökningar om statligt 
stöd för avhjälpande av föroreningsskador. De har också tagit fram en kvalitetsmanual för 
användning och hantering av statliga bidrag för efterbehandling av förorenade områden. 
Båda dessa dokument, samt mer information om vem som kan söka bidrag och 
grundkriterier och förutsättningar för att kunna söka bidrag går att finna på 
Naturvårdsverkets hemsida.  

1.4 Organisation och samverkan 

Det finns ett flertal olika aktörer som arbetar med föroreningar och förorenade områden. 
Länsstyrelser och andra statliga myndigheter, kommuner, universitet, forskningsinstitut, 
branschorganisationer och företag har olika roller i arbetet men samverkar på lokal, regional 
och nationell nivå. 

1.4.1 Länsstyrelsens organisation för arbetet med förorenade områden 

Vid Länsstyrelsens djur- och miljöenhet finns en EBH-grupp på för närvarande fyra personer 
som bland annat arbetar med: 

• Tillsyn över förorenade områden (nedlagda verksamheter) och deltagande 
vid tillsyn av pågående miljöfarliga verksamheter.  

• Tillsynsvägledning till länets åtta kommuner angående arbete med 
förorenade områden.  

• Bidragsrelaterat arbete, exv. bidragsansökningar, förmedling av 
bidragsmedel, huvudmannaskap vid utredningar etc.  

• Regional samordning och redovisning av arbetet med förorenade områden i 
länet.  

• Registrering av uppgifter och dokument i databasen EBH-stödet och övrig 
hantering av uppgifter om olika områden.  

• Internt stöd i olika ärenden, exv. tillståndsprövnings- och 
överklagningsärenden, planärenden och vattenärenden.  

https://www.naturvardsverket.se/bidrag/Efterbehandling-av-fororenade-omraden/
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Arbetet med föroreningar och förorenade områden berör även andra arbetsgrupper, 
exempelvis inom miljöövervakning, vattenförvaltning, kulturmiljö, naturvård, 
samhällsplanering och juridik. Samverkan och samarbete mellan verksamhetsområdena sker 
i olika former. Exempelvis utbyts resultat från provtagningar som genomförs inom 
förorenade områden och miljöövervakningen och en del provtagningar har samfinansierats. 
Ett annat exempel är kontinuerlig kontakt över verksamhetsområdena för frågor kring 
förorenade områden i samband med planärenden, vattenverksamhet m.fl. 

1.4.2 Samverkan inom och utom länet 

En stor del av Länsstyrelsens arbete med förorenade områden sker genom samverkan både 
inom och utanför länet.  

Samverkan med länets kommuner 

Länsstyrelsen och länets kommuner samverkar och uppdaterar varandra om arbetet med 
förorenade områden. Det ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och samordning av olika 
arbetsmoment. Vissa samarbeten resulterar i en länspolicy eller checklistor för att 
underlätta arbetet. 

På kommunernas miljökontor finns en eller två kontaktpersoner för arbetet med förorenade 
områden men flera personer berörs av detta arbete. Kommunerna kommer i kontakt med 
föroreningsfrågor vid vissa anmälningsärenden, plan- och byggärenden (se exempel i Figur 
3), upptäckter av misstänkta föroreningar i samband med bygg- och grävningsarbeten samt 
upprättande av skyddsområden för vattentäkter. 

Det förekommer även olyckor och läckage som kräver omedelbara räddningstjänstinsatser. 
Kommunernas inspektörer får ofta ett omfattande tillsynsarbete under och efter den akuta 
saneringen. 

Figur 3. Områdena Storsjö Strand respektive Söder i centrala Östersund är exempel på kommunala planärenden med 
föroreningsproblematik. I bilden visas förekomst av olika blyhalter. Området Storsjö Strand mellan Storsjön och järnvägen 
beräknas rymma cirka 50 000 kvadratmeter bostäder och verksamheter. Kartan är framställd av Samhällsbyggnad, 
Östersunds kommun. 
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Samverkan med andra myndigheter och aktörer 

Länsstyrelsen och kommunerna samverkar även med ett stort antal expertmyndigheter, 
lärosäten och branschaktiva nätverk i arbetet med förorenade områden. Syftet med 
samverkan är att sprida kunskap, följa teknikutveckling och kartlägga samt sammanställa 
föroreningssituationen i länet. Flertalet gemensamma projekt med andra myndigheter och 
andra enheter inom Länsstyrelsen är ett resultat av samverkan med andra myndigheter och 
branschnätverk. Exempel på samverkansprojekt eller arbetsområden där 
information/kartläggning som är till nytta för arbetet med förorenade områden är:  

• I den regionala miljöövervakningen kartläggs bland annat miljögifter som är 
till nytta inom arbetet med förorenade områden, bl.a. som jämfördata. 
Undersökningar och utredningar av förorenade områden ger även data som 
kan användas inom miljöövervakningen.  

• Data om potentiellt förorenade områden ingår i vattenmyndigheternas 
arbete med kartläggning och analys av ytvatten- och grundvattenpåverkan. 
Eftersom flera prioriterade förorenade områden ligger vid ytvatten eller på 
grundvattenförekomster sker ett naturligt samarbete om 
föroreningspåverkan på dessa områden. Det sker därmed ett 
kunskapsutbyte över myndighets- och enhetsgränser i båda riktningarna. 
Några undersökningar med anknytning till vatten har samfinansierats. 

• Projektet Fiberbankar i Norrland 
(FIN), se Bild 4, som Länsstyrelsen 
haft tillsammans med fyra andra 
länsstyrelser i Norrland samt SGU, 
Sveriges Geologiska Undersökning. 
Det innebar kartläggning och 
provtagning av fiberbankar och 
fiberhaltiga sediment från 
industrier längs norrlandskusten 
samt i några sjöar och vattendrag. I 
projektet ingick även riskklassning 
samt framtagande av möjliga 
åtgärdsmetoder och kostnader för 
ett pilotområde per län. I 
Jämtlands län kartlades och 
provtogs sediment och fiberhaltiga sediment utanför Pilgrimstad 
boardfabrik, Hissmofors sulfitfabrik och Äggfors massafabrik. 

• Samarbete kring förorenade sediment fortsätter inom ett regeringsuppdrag 
om förorenade sediment (RUFS), se avsnittet Sedimentundersökningar på s. 
41.    

• Försvarsmakten ansvarar för många förorenade områden i länet. 
Länsstyrelsen, Försvarsmakten, Försvarsmaktens tillsynsmyndighet 
Försvarsinspektören för hälsa och miljö, FIHM, samt berörda kommuner 
följer upp undersökningar, åtgärder, markanvändning och riskbedömningar.  

Bild 4. Framsida på den broschyr om 
fiberbanksprojektet som togs fram i samarbete 
med SGU och länsstyrelserna i Norrbotten, 
Västerbotten, Västernorrland och Gävleborgs län. 
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Arbete kring Försvarsmaktens undersökningar om PFAS vid f.d. F4 flygflottilj 
och Dagsådalens skjutfält har gett en ökad samverkan mellan 
myndigheterna. 

Samverkan sker även med andra länsstyrelser via olika plattformar. I norrlänen samordnas 
exempelvis vissa tillsynsvägledningskurser och det hålls även regelbundna träffar inom 
norrlänen och nationellt för att stärka länsstyrelsernas arbete med förorenade områden. 

1.4.3 Länsstyrelsernas databas för förorenade områden 

Uppgifter om förorenade områden registreras i en databas på Länsstyrelsen. Tidigare fanns 
lokala MIFO-databaser på varje länsstyrelse men 2010 togs en ny databas i drift som kallas 
EBH-stödet. Denna databas ägs och förvaltas av länsstyrelserna gemensamt. Databasen 
utvecklas löpande och omfattar allt fler uppgifter. 

Systemet är i dagsläget bara tillgängligt för länsstyrelserna och delvis Naturvårdsverket. Det 
har pågått ett nationellt arbete för att ge kommunerna tillgång till databasen men projektet 
har lagts ned på grund av juridiska frågor. Delar av informationen i databasen är dock 
tillgänglig via kartskikt, se avsnitt 1.4.4 Användning av Geografiska Informationssystem (GIS).  

Syftet med databasen är att samla information om förorenade områden och även områden 
som bara misstänks kunna vara förorenade. Informationen i databasen används främst för 
prioritering av efterbehandlingsinsatser (lokalt, regionalt och nationellt) men även vid 
planarbeten och markexploatering. Databasen ska bevara information om verksamheter, 
platser, var och vilka föroreningar som finns samt eventuella föroreningar som lämnats kvar 
efter bortschaktning och andra åtgärder. 

Databasen har utformats för ett särskilt syfte och är inte optimal med avseende på andra 
arbetsområdens önskemål om tillgängliga data. Hanteringen av den stora mängd mätdata 
som genereras i arbetet med förorenade områden är inte enkel. Databasen kompletteras 
och vidareutvecklas vidare. 

1.4.4 Användning av Geografiska Informationssystem (GIS) 

Arbetet med förorenade områden har blivit mycket bättre och enklare med moderna GIS-
verktyg. EBH-gruppen använder kartskikt, flygbilder och annat material från Lantmäteriet, 
SGU och andra nationella källor samt GIS-material framtaget inom Länsstyrelsen. Kartskikten 
ger snabb information om fastigheter, lokal geologi, vattenförekomster, brunnar, skyddad 
natur m.m. Uppgifterna sammanställs i databasen och redovisas på blanketter och kartor. 
Dessa kartor visar var objektet är beläget och ibland även påverkansområde. 

Uppgifter från databasen ger i sin tur nya kartskikt (se Figur 4). Uppgifter om förorenade 
områden används i stor utsträckning inom samhällsplanering. Länsstyrelsen skickar GIS-skikt 
med uppgifter om förorenade områden till kommunerna för att kunna användas vid plan- 
och miljöskyddsarbete. Sedan oktober 2013 har även konsulter och allmänhet tillgång till 
kartskikt över förorenade områden i länet via Geodataportalen. Länsstyrelsen har ökat 

http://www.geodata.se/


 

 

16 

tillgängligheten till kartskiktet via Länsstyrelsens webbplats och dessutom arbetat med ett 
skikt som visar vilka objekt som kan påverkas av vissa klimatförändringar. 

1.5 Strategi för arbetet med förorenade områden 

Arbetet med förorenade områden bedrivs med ett brett angreppssätt. Det innebär 
inventeringar, provtagningar och åtgärder av olika aktörer, tillsynsarbete av 
tillsynsmyndigheter samt tillsynsvägledning för att underlätta tillsynsarbetet och få fler 
förorenade områden åtgärdade. Arbetet sker vanligen stegvis enligt den s.k. EBH-processen, 
där stegen utgörs av de olika faserna identifiering, inventering, utredning, åtgärd och 
uppföljning, se Figur 5. Processen är inte alltid linjär, utan nya upptäcker eller förändrade 
förutsättningar kan innebära att omtag måste göras. Inbäddat i processen är även utredning 
av ansvarsfrågan för det förorenade området. Ansvarsutredning görs löpande under hela 
processen, men framförallt inför utredning och inför åtgärd. 

Figur 4. Potentiellt förorenade områden (E), riskklassade objekt (1-4) samt åtgärdade objekt (KM, MKM) i 
Geodataportalen. KM = åtgärdad till nivå för känslig markanvändning, MKM = åtgärdad till nivå för mindre känslig 
markanvändning, exempelvis industriområden. 

Identifering Inventering Utredning Åtgärd Uppföljning

Figur 5. EBH-processen med de olika faserna identifiering, inventering, utredning, åtgärd och uppföljning. Processen är 
inte alltid linjär, utan många gånger måste omtag göras av ett eller flera steg.  

https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/miljo-och-vatten/fororenade-omraden/fororenade-omraden-i-lanet.html
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1.5.1 Identifiering och inventering 

Grunden för ett systematiskt arbete med förorenade områden enligt MIFO-metoden görs i 
ett identifierings- och inventeringsskede. Exempel på vägledningar för inventering kan ses i 
Bild 5.  

Inventering enligt MIFO Fas 1 innebär att samla uppgifter om platser där det bedrivs eller 
bedrivits miljöfarlig verksamhet samt att preliminärt riskklassa objekten. När inventeringen 
är slutförd kommuniceras riskklassningen genom utskick till verksamhetsutövaren (om sådan 
finns) och fastighetsägaren för att de ska få möjlighet att kommentera och komplettera 
materialet. 

Riskklassningen ligger till grund för en prioritering av objekten. Prioriteringen för fortsatta 
undersökningar och utredningar ska i första hand ske ur ett riskperspektiv. Fokus ligger på 
att arbeta med riskklass 1- och 2-objekt eftersom de bedöms ha störst påverkan på 
människors hälsa och miljön. Platser där riskerna bedöms som måttliga eller låga (riskklass 3 
och 4) prioriteras normalt inte för vidare undersökningar och åtgärder. Ändras 
markanvändningen på dessa objekt kan det dock bli aktuellt med undersökningar och 
åtgärder. Det kan också komma fram nya uppgifter som gör att riskklassningen kan ändras. 

MIFO Fas 2 innebär översiktliga provtagningar och reviderad riskklassning.  

Länsstyrelsen har under flera år inventerat 
främst nedlagda verksamheter. Inventeringar 
utförs även som en del av Länsstyrelsernas och 
kommunernas tillsynsarbete vid pågående 
verksamheter. En del kommuner har som mål att 
driva något eller flera EBH-ärenden varje år, 
utöver inkommande ärenden som exempelvis 
exploateringsärenden.  

Även andra aktörer som Trafikverket och 
Försvarsmakten utför inventeringar av 
förorenade områden. SGU inventerar och 
undersöker områden som kan ha förorenats av 
statliga organisationer som nu är nedlagda. 
Översiktliga inventeringar utförs ofta av 
konsulter inför undersökningar beställda av privatpersoner, företag och myndigheter. 

1.5.2 Tillsyn 

Tillsyn utövas både på pågående verksamheter i drift och på nedlagda verksamheter. Detta 
arbete kan delas in i två delar; 

• Systematiskt arbete med prioriterade objekt. Tillsynsmyndigheten arbetar 
enligt tillsynsplan, prioriterar objekt utifrån en riskbedömning, gör 
ansvarsutredningar, övrig uppgiftsinhämtning/inventering och diskuterar 
med ansvariga om det fortsatta undersöknings- och åtgärdsarbetet. 

Bild 5. T.v. Handboken för MIFO (Metodik för 
Inventering av Förorenade Områden), 
Naturvårdsverkets rapport 4918, 1999. T.h. Rapport 
om Inventering, undersökning och riskklassning av 
nedlagda deponier, T. Rihm, SGI Publikation 14, 2014. 
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• Händelsestyrda insatser vid exempelvis anmälningsärenden, bygg- och 
anläggningsarbeten, planärenden och annan fysisk planering och 
fastighetsöverlåtelser. Även vid detta tillsynsarbete används delar av den 
systematiska metoden. Ett exempel på detta är att ansvarsutredningar 
efterfrågas allt oftare i tillsynsärenden.  

Tillsynsinsatser inriktade på prioriterade objekt innebär fördelar eftersom dessa objekt ofta 
är inventerade och dokumenterade. Detta arbete innebär även att miljömål angående 
förorenade områden uppnås snabbare. Arbetet kan ske mer kostnadseffektivt genom 
delfinansiering med statliga bidrag i de fall där fullt ansvar inte kan ställas. De statliga 
bidragen lämnas i allmänhet endast till prioriterade objekt. 

Det löpande arbetet med händelsestyrda insatser är viktigt för att förhindra att förorenade 
områden bebyggs, förhindra spridning av föroreningar och minska risken för en förvärrad 
förorenings- eller exponeringssituation. Det händelsestyrda arbetet omfattar många olika 
situationer och varierande möjligheter till efterbehandlingsarbete. Tillsynsmyndigheterna 
bör vid händelsestyrda insatser arbeta för att få en större kunskap om 
föroreningssituationen samt genomföra åtgärder. Det innebär mer fokus på risken för 
föroreningar samt krav på undersökningar, efterbehandlingsåtgärder och dokumentation vid 
fler verksamheter/åtgärder. 

Båda dessa delar är betydelsefulla för efterbehandlingsarbetet. Skillnaden är främst 
inledningen till arbetet. I det systematiska tillsynsarbetet tar myndigheten själv initiativet. En 
händelse kan dock ibland vara början på ett mer långsiktigt arbete. 

Under de senaste åren har tillsynsarbetet ökat och fler verksamheter undersöker sina 
fastigheter. Exempel på viktiga tillsynsinsatser gäller provtagning och åtgärder vid 
bensinstationer, ytbehandlare, verkstäder, 
bekämpningsmedelshantering, oljeförorenade 
nedlagda mejerier, vägverksstationer, 
avfallsanläggningar, sågverk, förbränningsanläggningar 
och oljedepåer. Nedläggning (exv. Bild 6) och 
ombyggnationer av verksamheter, 
fastighetsförsäljningar och rivningar medför särskilt 
tillsynsarbete. Exploateringar inför byggande av 
förskolor och bostäder innebär ett omfattande arbete 
för tillsynsmyndigheter och andra berörda. 

I första hand satsas på frivilliga lösningar tillsammans 
med de ansvariga. En sådan överenskommelse kan 
avslutas med ett föreläggande. Föreläggandet ger tydliga anvisningar om vad som krävs och 
kan vara en bra grund för både företagets interna beslutsfattande och myndighetens 
möjligheter till ytterligare agerande. 

Det är viktigt att tillsynsmyndigheterna får möjlighet att arbeta med dialoger, förhandlingar, 
förelägganden och överklagningar. Domar från rättsfall kan ibland underlätta tillsynsarbetet 
även för andra förorenade områden och andra verksamheter.  

Bild 6. Ett sågverk som undersökts i samband med 
nedmontering. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län. 
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Länsstyrelsen fortsätter arbetet med att förstärka ”EBH-tänket” vid tillsyn av pågående 
miljöfarliga verksamheter. Information, checklista samt riktlinjer har tagits fram som kan 
användas i tillsynen. Arbetet har resulterat i flera frivilliga åtaganden av 
verksamhetsutövare. Detta är en viktig del i arbetet med att öka privatfinansierade 
undersökningar och åtgärder. 

Ett särskilt tillsynsprojekt 2016 resulterade i en 
allmän broschyr (Bild 7) om arbete med förorenade 
områden vid pågående verksamheter. Broschyren 
ska kunna nyttjas av verksamhetsutövare samt 
handläggare på länsstyrelser och kommuner.  

Länsstyrelsen har även uppdaterat en allmän 
egenkontrollbroschyr där risker med förorenade 
områden fått ett eget avsnitt för att betona att det 
är en del av egenkontrollen. Till broschyren har det 
även tagits fram några specifika 
branschbeskrivningar som kort beskriver vad som är 
särskilt viktigt att tänka på vid tillsyn inom dessa 
branscher (träimpregnering, sågverk, 
vattenverksamhet och ytbehandling). 

Ansvarsfördelning för tillsyn av förorenade områden 

En stor del av arbetet med förorenade områden ska utföras av tillsynsmyndigheten. Denna 
ska granska pågående och nedlagda verksamheter, utreda ansvar för föroreningar, kräva 
lämpliga undersökningar och åtgärder av ansvariga samt kontrollera och följa upp sådana 
undersökningar och åtgärder. 

Tillsynsansvaret över förorenade områden är delat mellan flera myndigheter enligt 
miljötillsynsförordningen (2011:13), se sammanfattning i Tabell 1. 

Formuleringarna har medfört problem med olika tolkningar av tillsynsfördelningen. En 
annan oklarhet gäller vid delat tillsynsansvar där flera olika verksamheter har bedrivits på 
samma plats. Naturvårdsverket har tagit fram vägledningsmaterial angående tolkning av 
tillsynsansvaret för att underlätta tillsynsarbetet.  

Naturvårdsverket har tagit fram vägledningsmaterial angående tolkning av tillsynsansvaret 
för att underlätta tillsynsarbetet. 

Uppdelningen hänvisar till en lista över tillstånds- och anmälningspliktiga miljöfarliga 
verksamheter. Denna lista har varierat under årens lopp vilket ibland inneburit att 
verksamheter övergått från tillståndsplikt med länsstyrelsetillsyn till anmälningsplikt med 
kommunal tillsyn. Förutom problemet med olika tillsynsmyndigheter under olika 
tidsperioder försvåras arbetet av en uppdelning baserad på produktions- och 
förbrukningsmängder. Det är ofta svårt att fastslå sådana uppgifter för nedlagda 
verksamheter. 

Bild 7. Broschyren ” Ta kontroll över kostnaderna 
för föroreningar” som framförallt riktar sig till 
verksamhetsutövare på pågående verksamheter 
där det kan finnas föroreningar. 
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Tabell 1. Sammanställning av tillsynsansvaret av förorenade områden för olika myndigheter.  

Tillsynsmyndighet Tillsynsobjekt 

Länsstyrelsen Föroreningsskador enligt 10 kap. 1 § 1 st 
miljöbalken orsakade av en verksamhet 
som i miljöprövningsförordningen beskrivs 
som en tillståndspliktig verksamhet och 
som  

a) är i drift, eller 
b) har upphört efter den 30 juni 1969, 

om tillsynen vid tidpunkten för 
verksamhetens upphörande inte har 
överlåtits till kommunen.  

Andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § 
miljöbalken orsakade av en verksamhet 
eller åtgärd som Länsstyrelsen har 
tillsynsansvar för.  

Länsstyrelsen får överlåta tillsynen åt en 
kommunal nämnd.  

Kommunen Övriga föroreningsskador och miljöskador.  

Övertagen tillsyn över tillståndspliktiga 
verksamheter.   

Försvarsinspektören för hälsa och miljö 
(tidigare benämnd Generalläkaren) 

Verksamheter och åtgärder inom 
Försvarsmakten, Fortifikationsverket, 
Försvarets materielverk och Försvarets 
radioanstalt utom den tillsyn som omfattas 
av Kemikalieinspektionens ansvar.  

1.5.3 Undersökningar och utredningar 

Länsstyrelsen och kommunerna genomför ibland mindre provtagningar på mark, ytvatten 
eller grundvatten (befintliga brunnar) för att kontrollera om det finns föroreningar. 
Undersökningar kan även ske i samarbete med andra delar inom myndigheten eller andra 
myndigheter vid de tillfällen resultatet kan vara av intresse för båda. Exempel på detta är 
genomförda regionala undersökningar på sediment och ytvatten.  

Det vanligaste är dock att företag och myndigheter anlitar konsulter med särskild erfarenhet 
av miljötekniska undersökningar för att provta, riskbedöma och lämna åtgärdsförslag. 
Undersökningarna kan läggas upp på olika sätt för att lokalisera föroreningar. Det kan vara 
en riktad provtagning utifrån kunskap om verksamheten eller en mer slumpmässig 
fördelning över ett större område. Ofta sker en kombination av dessa metoder. Bild 8 visar 
ett exempel på en provtagning.  
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Enligt MIFO-modellen och Naturvårdsverkets Kvalitetsmanual 
för bidragsfinansierat arbete ska undersökningar utföras 
stegvis med MIFO Fas 2, förstudie och huvudstudie. I vissa fall 
består dock det förorenade området av ett litet, väl avgränsat 
område med en samlad förorening. Vid vissa av dessa fall är 
det önskvärt att samla undersökningsfaserna och förkorta 
utredningstiden inför åtgärd.  

1.5.4 Åtgärder 

Det finns en mängd olika åtgärdsalternativ, se Bilaga 1, 
beroende på föroreningssituation och förutsättningar på den 
enskilda platsen. Målet för arbetet med förorenade områden 
är att åtgärderna inte ska medföra behov av ytterligare 
efterbehandlingsåtgärder i framtiden samt att 
underhållsarbeten normalt inte ska krävas. Ambitionsnivån 
bör åtminstone vara att objekten efter utförd åtgärd inte 
längre bedöms tillhöra riskklass 1 eller 2. Bild 9 visar ett 
exempel på en åtgärd som genomförts i länet.  

1.5.5 Vägledningsmaterial och tillsynsvägledning 

Naturvårdsverket har ansvar för central tillsynsvägledning för arbetet med förorenade 
områden. Viktiga utgångspunkter har tagits fram för ett långsiktigt och hållbart 
efterbehandlingsarbete. Mer information om dessa utgångspunkter lämnas i bilagan.  

Naturvårdsverket har bland annat tagit fram en beräkningsmodell och flera rapporter över 
de olika delar som ingår i arbetet med förorenade områden. Vanliga krav vid konsultuppdrag 
är jämförelser med aktuella riktvärden samt hänvisningar till lämpliga rapporter. 
Naturvårdsverket lämnar även vägledning via webbsidor, e-post och inspelade webbinarier. 

Några av Naturvårdsverkets skriftliga vägledningar (uppdatering pågår): 

• Metodik för inventering av förorenade områden, Rapport 4918, 1999 

• Riskbedömning av förorenade områden, Rapport 5977, 2010 

• Riktvärden för förorenad mark, Rapport 5976, 2009 

Bild 8. Skruvborrtagning vid 
undersökning av ett förorenat område. 
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län. 

Bild 9. Åtgärder vid Preem i Bräcke. Foto: Bräcke 
kommun. 
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• Att välja efterbehandlingsåtgärd, Rapport 5978, 2009 

• Efterbehandlingsansvar – en vägledning om miljöbalkens regler och rättslig 
praxis, Rapport 6501, 2012 

Det finns även vägledningsmaterial från andra källor. Vid undersökningar används metoder 
och utrustning som finns beskrivna i SGF:s (Svenska Geotekniska Föreningen) fälthandbok. 
En reviderad fälthandbok gavs ut under 2014, SGF Rapport 2:2013. Handboken ger tydliga 
instruktioner kring provtagning i olika medier (mark, sediment, grundvatten, ytvatten). 
Dessutom finns dokument för provtagningsplaner, protokoll med mera. 

Länsstyrelsen ansvarar för regional tillsynsvägledning gentemot kommunerna. Det innebär 
bland annat att kommunerna kan kontakta Länsstyrelsen för diskussion om tillsynsarbetet. 
Länsstyrelsen ska arbeta för en samlad vägledning till kommunerna och samordna vissa 
verksamheter, till exempel informations- och utbildningsaktiviteter. Syftet med 
tillsynsvägledningen är att bidra till en rättssäker och likvärdig tillämpning av miljöbalken. 

Länsstyrelsen vidarebefordrar vägledningar och annan information till kommunerna för att 
underlätta tillsynsarbetet. Både gemensamma och enskilda träffar med respektive kommun 
genomförs. 

Kommunbesöken ger möjlighet till mer ingående diskussioner och konkretiseringar när det 
gäller efterbehandlings- och tillsynsarbete. Regionala handläggarträffar genomförs oftast 
varje år och kombineras ibland med kurser. 

Kommunerna lämnar önskemål angående tillsynsvägledning inför kommande år i samband 
med revidering av tillsynsvägledningsplan samt vid löpande kontakter med EBH-gruppen 

Landets kommuner har sedan 2014 tillgång till informations- och vägledningsmaterial på 
webbplatsen EBH-portalen. Där finns tillgång till inventeringsrapporter inom olika branscher 
samt material som kan vara till hjälp vid hantering av förorenade områden vid tillsyn och 
fysisk planering. Det finns även vägledande rättsfall som kan underlätta bedömningar i mer 
komplicerade frågor, tillgång till nyhetsbladet EBH-bladet, samt ytterligare juridiskt material 
och dokument. 

Under 2015 lanserades Åtgärdsprotalen 
(Bild 10) som är en webbsida som syftar 
till att ge ökad kunskap om 
åtgärdsalternativ för förorenade 
områden, visa utförda projekt och visa 
företag som har erfarenhet av olika 
metoder. Projektet finansieras av 
Naturvårdsverket, SGI och Trafikverket 
och huvudman för webbsidan är SGF. 

Webbsida Undersökningsportalen 
handlar om undersökningar och 
utredningar.  

Bild 10. Webbsidan åtgärdsportalen ger information om 
åtgärdsmetoder för förorenade områden.  

https://www.ebhportalen.se/
https://atgardsportalen.se/
http://www.fororenadeomraden.se/index.php/undersoekningar
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1.5.6 Information 

Länsstyrelsen anser att det är viktigt att sprida kunskap om arbetet med förorenade 
områden och arbetar med det på flera olika sätt. Målet är att allmänheten ska känna till 
arbetet och hur det kan påverka dem genom till exempel köp av fastighet där det finns 
föroreningar. En del av detta informationsarbete omfattar rapporter, broschyrer, 
pressmeddelanden vid undersökningsarbeten och uppdatering av webbplatsen. 

En annan del av arbetet består av kommunicering av databasens objekt med berörda 
fastighetsägare för att kvalitetssäkra uppgifterna samt att informera om registrering och 
eventuell riskklassning. Utskicket består av en sammanfattning av insamlad information, en 
karta samt en allmän informationsbroschyr. 

Ett annat sätt att sprida information om förorenade områden har varit att skicka en särskild 
broschyr till mäklare och banker för att blivande fastighetsägare ska bli informerade. Det har 
även hållits ett informationsmöte inom ämnet för den aktuella målgruppen. 

Länsstyrelsen har tagit fram en allmän informationsbroschyr om risken för föroreningar 
inom områden där det finns verksamheter i drift, se sidan 19 och Bild 7. Broschyren ska 
kunna nyttjas av verksamhetsutövare och myndigheter. 

En juristsamverkansgrupp med representanter från länsstyrelserna och SGI har tagit fram en 
broschyr som riktar sig till privatpersoners situation vid ägande, försäljning eller köp av 
bostadsfastigheter som kan vara förorenade. 

Broschyrerna finns tillgängliga via EBH-portalen.  

Bild 11. T.v. Broschyr om förorenade områden och fastighetsöverlåtelser som skickades ut till mäklare, banker med flera. 
Utgiven av länsstyrelserna i Gotlands, Västmanlands, Södermanlands, Stockholms, Örebro och Uppsala län. Andra 
upplagan 2011. T.h. Broschyr 2016 om privatpersoners situation vid ägande, försäljning eller köp av bostadsfastigheter 
som kan vara förorenade. 

https://www.ebhportalen.se/
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1.6 Prioriteringsgrunder i länet 

Nationell prioritering sker enligt Naturvårdsverkets nationella plan för efterbehandling, se 
sidan 14. Arbetet i länet utgår från ett flertal prioriteringsgrunder baserade på nationella 
mål, Naturvårdsverkets prioriteringskriterier samt egna lokala/regionala riskbedömningar. 

Generellt prioriteras förorenade områden/objekt med riskklass 1 (mycket stor risk) och 
riskklass 2 (stor risk). Andra prioriteringsgrunder i länet är:  

• Objekt som innebär ett akut och allvarligt hot mot människors hälsa, mot 
naturområden med stora skyddsvärden eller mot betydande 
vattenförsörjningsintressen. 

• Objekt med prioriterade föroreningar, där akut risk föreligger och 
föroreningarna riskerar att spridas till omgivningen. 

• Riskklass 1- och 2-områden vid yt- och grundvattenförekomster, speciellt 
där miljökvalitetsnormer för vatten riskerar att överskridas.  

• Objekt som är sårbara för naturolyckor och som kan få negativa 
konsekvenser vid klimatförändringar. 

• Områden som riskerar ackumulerad effekt från flera föroreningskällor.  

• Objekt med mycket stor lokal påverkan av föroreningar och som relativt lätt 
kan åtgärdas på ett kostnadseffektivt sätt. 

• Objekt med markanvändningskonflikter, som ska exploateras eller som är 
akuta ur ansvarssynpunkt, som ska exploateras eller som är akuta ur 
ansvarssynpunkt, till exempel vid bostadsbyggande eller 
verksamhetsnedläggning.  

• Teknikutveckling som kan höja efterbehandlingstakten och till exempel 
minska behovet av att deponera massor.  

Länsvis prioritering anges i en prioriteringslista där de tio första objekten är rangordnade, se 
avsnitt 2.2.3 Prioriterade objekt och separat lista. 
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2. Läget i länet 
2.1 Regionala förutsättningar 

2.1.1 Geologiska och hydrologiska förhållanden 

Jämtlands län har en mycket varierande geologi. Berggrunden runt Storsjön och norr om den 
är kalkrik, tack var det hav som för ca 600 till 400 miljoner år sedan täckte stora delar av 
Sverige. I länets östra och sydöstra delar består berggrunden av urbergarter som 
Revsundsgranit, porfyr och sandsten. I fjällkedjan och fjällranden väster om Storsjön 
överlagras urberget av yngre bergarter som påverkats av bergskedjeveckningar och erosion. 
I dessa områden finns mer eller mindre omvandlade och förskiffrade bergarter. Figur 7 visar 
en berggrundskarta över Jämtlands län.  

Morän är den dominerande jordarten i länet. I området med kalkrik berggrund i centrala 
Jämtland är leriga moräner vanliga. I Härjedalen är en stor del av moränen sandig. 
Isälvsavlagringar är vanliga och olika landformer som åsryggar och flacka sandfält (sandur) 
förekommer. I vissa fall är isälvsavlagringarna täckta med andra jordarter, dessa kan utgöra 
en förhöjd ras- och skredrisk. Figur 8 visar jordartskartan över länet.   

Mineralinnehållet i jorden beror till stor del på vilken berggrund som området har. I länet 
finns en relativt stor utbredning av bergarter med sulfidmineral och alunskiffer. Detta 
medför att jordarna inom vissa delar av länet har naturligt höga halter av tungmetaller och 
arsenik, vilket behöver beaktas vid jämförelse med nationella bakgrundshalter och 
riktvärden för förorenad jord.   

Sex av Sveriges stora 
inlandsälvar har sina 
källor i Jämtland: 
Ångermanälven, 
Indalsälven, Ljungan, 
Ljusnan, Dalälven och 
Klarälven. I övrigt finns 
ett stort antal sjösystem. 
Ett flertal av länets 
fastställda Natura 2000-
områden består av sjöar 
och vattendrag. Många 
av länets förorenade 
områden ligger i direkt 
anslutning till 
vattendrag eller sjöar.   

Figur 6. Karta över Jämtlands län samt länets yta i förhållande till Sveriges yta. 
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Figur 7. Bergartskarta med bergartsgrupper i Jämtlands län. 
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Figur 8. Jordartskarta över Jämtlands län. Huvuddelen är morän. 
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2.1.2 Industrihistoria av intresse för det regionala programmet 

En av de första industriverksamheter som utvecklades i länet var bergsbruket, som växte 
fram under 1700- och 1800-talen. Det började med myrmalmshantering men ersattes av 
järn- och kopparbruk. Det finns flera koppar- och järnfyndigheter men på grund av långa 
avstånd, små fyndigheter och relativt låga halter upphörde i stort sett hanteringen under 
1870-talet även om viss brytning skett senare. Förutom koppar och järn har bly, silver, tenn, 
krom och nickel samt nyttosten som täljsten, olivin, kalksten, skiffer, bergkristall och 
glimmer brutits. 
Under 1870-talet fick skogen en allt större betydelse för länets utveckling. Sågverk, 
tjärfabriker, träimpregneringsanläggningar och snickerier är exempel på träbaserade 
verksamheter. Kring sekelskiftet 1800–1900 grundades flera pappersmassefabriker, både 
träsliperier (mekanisk massaproduktion) och sulfitfabriker (kemisk massaproduktion). År 
1979 avvecklades den sista stora massafabriken i länet. 

2.1.3 Kopplingar till risker med förorenade områden 

Industriverksamheterna har ofta varit lokaliserade intill vattendrag. Detta medför problem 
ur spridningssynpunkt, känslighet och skyddsvärde. Vattendragen är ofta mycket 
skyddsvärda, ibland klassade som Natura 2000-områden, med förekomst av känsliga 
och/eller hotade arter som utter, flodpärlmussla samt vissa fiskstammar och insekter.  

Vissa förorenade områden kan påverka lokala yt- och grundvattentäkter. De olika jordarter 
som är vanligt förekommande i länet har mycket olika genomsläpplighet för föroreningar. 
Sandig morän och isälvsavlagringar som sand och grus har hög genomsläpplighet medan 
lerig morän är relativt tät. Föroreningar som trots allt tar sig igenom den leriga moränen ner 
till kalkberggrund, t.ex. vid bergtäkter eller genom borrhål, kan dock få en vid spridning 
eftersom denna bergart ofta är sprickig. 

2.2 Förorenade områden i länet 

Länet har jämförelsevis få områden som är starkt förorenade. Det är främst de nedlagda 
massa-fabrikerna som orsakat svåra föroreningssituationer. Även skrotanläggningar, 
oljehantering, träimpregneringsanläggningar och andra mindre verksamheter har medfört 
lokala behov av efterbehandlingsåtgärder. Efterfrågan på mark är sällan tillräckligt stor för 
att företag ska åta sig att efterbehandla industriområden på frivillig basis. 

2.2.1 Potentiellt förorenade områden 

I Jämtlands län har ungefär 3 000 potentiellt förorenade områden identifierats, det vill säga 
områden som haft eller har en verksamhet som kan ha medfört föroreningar. Dessa objekt 
är spridda över hela länet.  
Av 832 riskklassade objekt har 11 objekt bedömts tillhöra riskklass 1, 84 objekt i riskklass 2, 
322 objekt i riskklass 3 och 415 objekt i riskklass 4. Figur 9 visar diagram över antalet 
riskklassade objekt i länet. Förutom dessa områden har över 100 objekt riskklassats av 
Försvarsmakten.  
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Figur 9. Antalet riskklassade objekt i Jämtlands län i september 2021, exkl. Försvarsmaktens objekt. Siffrorna på x-axeln står 
för riskklass 1-4.  

De objekt som återfinns i riskklass 1 består av massafabriksområden, med framför allt höga 
tungmetallhalter, en tjärfabrik som orsakat kraftigt förorenade sediment i en sjö, ett gasverk 
samt sex stora sedimentområden med höga halter föroreningar och stora spridningsrisker. 
Mer information om prioriterade riskklass 1-objekt lämnas i avsnitt 2.2.3 Prioriterade objekt.  

2.2.2 Undersökningar och åtgärder 

Ungefär 200 platser i länet har åtgärdats sedan 1990-talet. SPIMFAB4 har stått för ett stort 
antal undersökningar och åtgärder av nedlagda bensinstationer. Detta arbete avslutades 
under 2014. 

Det pågår också ett stort antal små och stora undersökningar i länet. Flera företag och 
myndigheter undersöker och åtgärdar sina verksamhetsområden. Några exempel är 
Trafikverkets och Svevias arbeten inom bangårdsområden, gamla vägstationer och 
täktområden. Försvarsmakten arbetar vidare med PFAS-undersökningar vid 
brandövningsplatser där exempelvis F4-området på Frösön visat sig vara allvarligt förorenat i 
både mark och grundvatten med spridning till ytvatten och sediment. 

Åtgärder utförs på flera platser eller har avslutats men ännu inte slutrapporterats. 
Drivmedelsanläggningar, oljedepåer, bensinstationer och återvinningsföretag är exempel på 
branscher som är/varit aktuella för undersökningar och åtgärder, ofta på grund av mycket 
bra tillsynsarbete av kommunerna. Tre bekämpningsmedelsförråd åtgärdades under 2017 
inom SGU:s statliga uppdrag5.  

 

4 SPIMFAB = SPI Miljösaneringsfond AB, bildad av drivmedelsbolagen i Sverige. 
5 Inventering, undersökning och åtgärder vid områden som förorenats av statliga organisationer som inte 
längre finns kvar.  
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Större undersökningar och åtgärder pågår vid flera prioriterade objekt, se avsnitt 2.2.3. 
Kommunerna är ofta involverade som tillsynsmyndighet och i vissa fall även som huvudman, 
det vill säga beställare av arbetet. 

2.2.3 Prioriterade objekt 

Länets prioriteringslista uppdateras två gånger per år, i februari och oktober. Nedan följer en 
närmare beskrivning av de tio högst prioriterade objekten på höstens lista, enligt 
rangordning.  

1. Järpens massafabrik, Åre kommun 

I Järpen var en sulfitmassefabrik i drift 1888–1957 och därefter en mekanisk massafabrik 
(träsliperi) 1958–1962. Området är förorenat med stora mängder kisaska som innehåller 
höga halter tungmetaller. Kommunen har tillsyn över objektet eftersom sulfitfabriken och 
träsliperiet lades ner före 1969. De har även tillsyn över dagens verksamheter inom 
industriområdet. En huvudstudie har utförts som kompletterats med ytterligare sediment-, 
grundvatten- och ytvattenprovtagning. 

Under hösten 2012 tog SGU på sig huvudmannaskap för åtgärdsförberedande 
undersökningar, inklusive en reviderad risk- och åtgärdsutredning, samt 
efterbehandlingsåtgärder. En riskvärderingsprocess har utförts enligt metodiken SCORE6  
inom forskningsprojektet SAFIRE7 som Chalmers Tekniska Högskola driver i samarbete med 
företaget Enveco Miljöekonomi. Förprojektering med kompletterande utredningar har skett 
under 2016–2017. 

2019 beslutade Naturvårdsverket om statligt bidrag för efterbehandlingsåtgärder. 
Åtgärdsförberedelser och några åtgärder, exv. rivning av den gamla spritfabriken och 
saneringsåtgärder vid spårområdet genomfördes under 2020. Tillstånd för 
vattenverksamhet, gällande åtgärder i sediment har erhållits från Mark- och miljödomstolen. 

 

6 SCORE = Sustainable Chocie of Remediation 
7 SAFIRE = Sustainable Assessment for Improved Remediation Efficiency 

Bild 12. Åtgärdsarbete vid Järpens massafabrik. T.v. Grävmaskin bygger invallning i Järpströmmen som ska förhindra 
spridning av föroreningar i samband med den grävmuddring som ska göras. T.h. Schaktgrop inom industriområdet där 
den röda kisaskan tydligt syns. Foto: Länsstyrelsen i Jämtlands län.  
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Under 2021 har efterbehandlingsåtgärder i sediment och inom industriområdet påbörjats, 
dessa kommer att avslutas under 2022. 

2. Hissmofors sulfitfabrik, Krokoms kommun 

En sulfitfabrik var i drift i Hissmofors 1899–1979 med rivning under 1980. Länsstyrelsen har 
tillsyn över huvudobjektet som är förorenat med stora mängder kisaska samt pågående såg- 
och hyvleriverksamhet. Kommunen har bland annat tillsyn över en verksamhet som 
använder en upplagsplan med strödda förekomster av kisaska. En huvudstudie utfördes med 
bidragsmedel 2006. 

Saneringar av förorenad mark har skett på flera delområden, exempelvis vid ombyggnation 
av det intilliggande vattenkraftverket, utbyggnad av justerverk inom nuvarande sågverk samt 
vid rivning av fallfärdig byggnad med verkstad och lokstall från fabrikstiden.  

Under 2015-2018 har två ansvariga bolag utfört fortsatta undersökningar, riskbedömning, 
åtgärdsutredning och riskvärdering. Arbetet har omfattat både tidigare undersökta deponier 
men även andra delar inom industriområdet samt angränsande diken och stickspår till 
järnvägen. Hela området har delats in i totalt 23 delområden. En ansvarsutredning som 
färdigställdes 2018 kom fram till att för ett fåtal delområden finns 100% ansvar, medan de 
flesta områden har ett begränsat ansvar (12%) för åtgärder.  

2017 tog Krokoms kommun på sig huvudmannaskap för de delområden där statliga 
bidragsmedel behövs för efterbehandlingsåtgärderna. Under 2018–2020 har statliga 
åtgärdsbidrag erhållits för åtgärdsetapp 1, där fyra delområden med ytlig kisaska 
efterbehandlas. Åtgärderna finansieras även till viss del av ett ansvarigt bolag (12% av 
kostnaderna). Nuvarande verksamhetsutövare 
har också bekostat en del merkostnader till följd 
av åtgärden, exv. elarbeten. Åtgärder inom de 
fyra delområdena avslutades 2020 och 
uppföljande kontroll pågår fram till 2025. 
Krokoms kommun håller nu på att ta fram 
bidragsansökan för åtgärdsetapp 2, där 
ytterligare 3-4 delområden planeras att 
efterbehandlas.  

Ytterligare åtgärder inom två delområden 
genomfördes 2018, där nuvarande 
verksamhetsutövare bekostat arbetet.  

Området har också varit aktuellt för 
fiberbanksprojektet, se mer information i 5-7 
nedan samt avsnitt 1.4.2.   

3. Äggfors Massafabrik och skrotåtervinning, Åre kommun 

Länsstyrelsen har tillsyn över det blandförorenade området enligt överenskommelse med 
kommunen. Massafabriken startade 1915 och därefter har det bedrivits flera olika 
verksamheter som skrothantering, kabelbränning, kabelgranulering och sågverk. 

Bild 13. Schaktsanering vid delområde 17, ett av de 
områden som har åtgärdats med bidragsmedel under 
2019 inom Hissmofors etapp 1. Foto: Länsstyrelsen 
Jämtlands län.  
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Flera mindre provtagningar har genomförts inom området. Under 2012 genomförde 
ansvariga verksamhetsutövare en mer övergripande miljöteknisk markundersökning. 
Undersökningar i mark visade att tungmetaller, PCB, oljeprodukter, PAH och dioxin 
överskrider riktvärdet för mindre känslig markanvändning. Vissa ämnen finns i mycket höga 
halter. Vid undersökningen sattes två grundvattenrör och resultatet visade på förhöjda 
halter av koppar, zink och PCB. Svårigheter att sätta grundvattenrör kan dock medfört vissa 
felkällor. Baserat på resultat från undersökningen har ansvarsutredningen reviderats och ett 
ansvarigt bolag har förelagts om att genomföra undersökningar.  

Botten i sjön Själdren utanför fabriksområdet samt nedströms i sjön Ockesjön har 
undersökts inom fiberbanksprojektet, se mer information i 5-7 nedan samt avsnitt 1.4.2.   

Området är aktuellt för nya företag och verksamheter. Ledningsarbeten har anpassats för att 
minska risken för föroreningsspridning.  

4. Tjärfabrik Grötingen, Bräcke kommun 

Från slutet av 1890-talet och fram till slutet av 1930-talet tillverkades träkol och 
trädestillationsprodukter vid AB Carbos kolugnsanläggning i Grötingen, Bräcke kommun. Via 
en träränna har restprodukter från tjärtillverkningen letts ut direkt i sjön Grötingen. 
Området har hög känslighet och högt skyddsvärde eftersom människor bor permanent 
alldeles intill området samt att det intilliggande vattendraget Gimån ingår i Natura 2000-
nätverket. 

Provtagningsresultaten visar förhöjda halter av PAH, oljeprodukter, bly och koppar i jord och 
grundvatten. I sedimenten finns mycket höga halter av PAH, oljeprodukter samt förhöjda 
halter av några tungmetaller. Det är mycket höga halter av BTEX i grundvattnet. På sjöbotten 
ligger ren tjära. 

Under 2015 slutfördes en omfattande huvudstudie för området som omfattat avgränsning 
av föroreningsutbredningen i mark, grundvatten och sediment. Det har även skett 
provtagning av ytvatten med stickprov samt passiv provtagning under några veckor. 
Föroreningsinnehållet i fisk i sjön har också undersökts. Resultaten från huvudstudien har 
resulterat i en omklassning av området till riskklass 1 – mycket stor risk för människa och 
miljö. Kommunen har ställt förfrågan till SGU om att ta huvudmannaskap för framtida 
åtgärdsfas, men har hittills fått avslag på grund av begränsade resurser. 

Bild 14. T.v. Brännugnar för metallåtervinning av kabelskrot. Dessa har nu rivits. Foto: Länsstyrelsen i 
Jämtlands län. T.h. Bild på botten i sjön Själdren utanför Äggfors. Botten är täckt med bark och träflis. 
Foto: SGU. 
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5-7. Fiberrika sediment i Indalsälven, Själdren/Ockesjön och Revsundssjön 

Under 2015 undersöktes flera områden inom Fiberbanksprojektet, se avsnitt 1.4.2. 
Kompletterande prover togs under våren 2016. Riskklassning slutfördes 2017 och samtliga 
områden har riskklass 1C. I avvaktan på fortsatt arbete beskrivs sedimentobjekten 
tillsammans. 

5. Indalsälven: När det gäller Indalsälven undersöktes botten från Hissmofors ned till strax 
öster om Lit. Stora ytor med fiberrika sediment har påträffats, dock ingen fiberbank där 
fiberhalten ska vara närmast 100 %. De fiberrika sedimenten innehöll mycket höga halter av 
äldre bekämpningsmedel som DDT och HCB. 
Bekämpningsmedlet HCH var högst i Hissmofors jämfört 
med alla övriga undersökta områden inom 
Fiberbanksprojektet. Även halterna av PAH och PCB var 
höga samt metylkvicksilver. 

6. Själdren/Ockesjön: Botten i sjön Själdren utanför 
Äggfors fabriksområde samt nedströms i sjön Ockesjön 
är undersökt. Fiberrika sediment påträffades men ingen 
fiberbank. Däremot fanns det mycket sjunktimmer och 
stora ansamlingar av bark på botten. 

I några prover visade analysresultatet förhöjda halter av 
HCB, DDT, PCB och PAH, dock inte i lika hög nivå som i 
många av de andra av projektets undersökta områden. 
Metallhalterna är generellt inte förhöjda förutom för 
metylkvicksilver. Vattenmiljön nedströms Äggfors har 
bedömts ha ett högt skyddsvärde. 

7. Revsundssjön: Vid stranden i Pilgrimstad finns en 
tunn men relativt väl avgränsad fiberbank med en yta 
på 37 000 m2 (se Figur 10). Den ligger på en svag 
sluttning mot söder och övergår gradvis till fiberrika 
sediment. Gasavgång förekommer från botten. Det 
finns en del rester av gamla konstruktioner och 
sjunktimmer i sjön. 

Bild 15. Mark- och grundvattenundersökningar samt tjära på sedimentprovtagaren (t.h.) vid en 
undersökning i Grötingen. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län respektive WSP. 

Figur 10. Kartlagda områden för fiberbank och 
fiberhaltiga sediment samt provtagningslokaler i 
sediment utanför den tidigare boardfabriken i 
Pilgrimstad. Källa: Rapport Kartläggning och 
riskklassning av fiberbankar i Norrland, SGU-
rapport 2016-21.  
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Analysresultat visar mycket höga halter PAH, HCH (högt jämfört med andra områden inom 
projektet) och DDT samt höga halter HCB, PCB och dioxin. Metylkvicksilverhalterna är 
generellt högre än genomsnittet men lägre än utanför Äggfors. Vid riskklassningen 
noterades stora spridningsförutsättningar eftersom sedimenten inte är överlagrade, stor 
känslighet intill tätorten samt stort skyddsvärde.  

8. Bräcke Gasverk, Bräcke kommun 

Centralt i tätorten Bräcke har det funnits ett gasverk för framställning av oljegas och 
acetylengas för belysning i tågvagnar och för påfyllning av gastransportvagnar. Gaserna 
lagrades i separata gasklockor. Mycket stora mängder tjära, koks och kalkslam bildades som 
restprodukter. 

Gasverket i Bräcke togs i bruk 1896 och lades ner 1937. Byggnaderna är rivna. Området 
ligger nära bostadshus och Natura 2000-området Bräckefjärden i Revsundssjön. Den södra 
delen av fjärden är ett vattenskyddsområde. Trafikverket har inventerat området i en egen 
modell. Vid en jämförelse med MIFO-modellen ligger området kring riskklass 1.  

Under 2017 utförde Trafikverket undersökningar inom gasverksområdet (Bild 16) som visade 
allvarliga föroreningar. Under 2019 har Trafikverket utfört mer omfattande undersökningar, 
bland annat för att klargöra föroreningssituationen, avgränsa påträffade föroreningar samt 
bedöma riskerna för hälsa och 
miljön. Resultaten visar att det 
inom området finns höga halter av 
föroreningar i mark och 
grundvatten och risker för 
människors hälsa kan inte 
uteslutas. Riskerna är främst 
kopplade till föroreningar i ytlig 
jord i området, men det kan inte 
heller uteslutas att det finns risker 
kopplade till den spridning av 
föroreningar genom grundvatten 
som föreligger. Kompletterande 
undersökningar och åtgärder 
föreslås.   

9. Östersunds gasverk, Östersunds kommun 

Östersunds gasverk låg i centrala Östersund och var i drift 1914–1951. Totalt producerades 
23 Mm3 gas. Tillverkningen skedde genom torrdestillation av stenkol och omfattade tio 
retortugnar. Inom området fanns en torrklocka med tjäroljebad, tre tjärcisterner, en 
ammoniakcistern, ett magasin samt själva gasverksbyggnaden med ugnar. Det fanns även 
upplag av koks. Inget av dessa anläggningar finns kvar idag. Stora delar av fastigheten är 
obebyggd men inom området finns kontorslokaler. 

Översiktliga undersökningar utförda 2005 och 2013 visade på mycket höga halter av PAH och 
alifater i mark. Vid undersökningen 2013 provtogs även grundvattnet och analysresultaten 
visade förhöjda halter av cyanid. Bilder från området visas i Bild 17.  

Bild 16. Trafikverkets provtagning vid Bräcke gasverk under 2017.  Foto: 
Bräcke kommun. 
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Under 2014–15 var Östersunds kommun huvudman för en huvudstudie. Fler områden med 
höga halter av PAH påträffades samt cyanid i mark. En ledning som läckte tjärprodukter 
påträffades under provtagningarna och provisoriska spridningsförebyggande åtgärder 
vidtogs. En tunna full med tjärprodukter omhändertogs av fastighetsägaren. 

Östersunds kommun har beviljats åtgärdsmedel för in situ-sanering och jordtvätt inom 
området. Projektet har försenats och därför omfördelats till år 2020 och framåt. 
Åtgärdsförberedande undersökningar har utförts under 2020 och 2021.  

10. Ulriksfors sulfitfabrik och Fångsjön, Strömsunds kommun 

Under åren 1916–1947 var en sulfitfabrik i drift i Ulriksfors, Strömsunds kommun. Under 
1930-talet fanns även tio kolugnar och på 1940-talet en försöksanläggning för tillverkning av 
fosforsyra från apatit. Efter nedläggningen av massafabriken bedrevs under 1948–1955 
textiltillverkning och tygfärgning. Idag är det mest kontor för olika företag samt 
förskoleverksamhet. 

På sulfitfabriken fanns kisugn, svavelugn, klorhus, verkstäder m.m. Kisaska blev en 
restprodukt från kisbränningen. På gamla flygbilder syns jord- eller avfallshögar med okänt 
innehåll vid den intilliggande kanalen som leder ut i Faxälven och sedan Fångsjön. Under 
fabrikstiden har fiber, svavel och troligtvis annat avfall släppts ut i kanalen. 1944 och 1947 
uppmärksammades fiskdöd i närliggande vattendrag och sjöarna nedströms fabriken. Höga 
kvicksilverhalter uppmättes i fisk och i vatten i Fångsjön i samband med detta. 

Under 2017–2018 genomfördes en förstudie inom fabriksområdet och i nedströms liggande 
Fångsjön. Provtagningen omfattade undersökning av mark, grund- och ytvatten, sediment 

Bild 17. Grundvattenrör (t.v.) samt en läckande ledning (t.h.) inom gasverksområdet i Östersund. 
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län. 
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och fisk. Figur 11 illustrerar provpunkter inom fabriksområdet. Under förstudieperioden 
utfördes åtgärder vid en förskola på området.  

Resultatet visar höga 
föroreningshalter av bly och PAH i 
mark. Föroreningar i betydande 
omfattning har inte kunnat påvisas 
i grundvatten och spridningsrisken 
från området bedömdes vara 
relativt låg. Föroreningsnivån i 
ytvatten (metaller) och fiskvävnad 
(metaller och klororganiska 
ämnen) var låg. Sedimentprover 
har uppvisat allmänt förhöjda 
halter av PAH och sediment i 
Fångsjön nedströms 
fabriksområdet visar spår av 
bearbetad träfiber med sannolikt 

ursprung från f.d. sulfitfabriken. Föroreningar har senare konstaterats även utanför det 
undersökta fabriksområdet och kompletterande studier pågår i form av huvudstudie under 
2021-2021. 

Övriga prioriterade objekt i länet (som ej finns med på prioriteringslistan) 

I den prioriteringslista som Länsstyrelsen uppdaterar två gånger per år inkluderas bara 
objekt som Länsstyrelsen eller kommunerna i länet har tillsynen över. Försvarsmaktens 
objekt, som Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö har tillsynsansvaret över, finns inte med 
på prioriteringslistan.  

Länsstyrelsen har dock valt att peka ut två av Försvarsmaktens objekt som övrigt 
prioriterade områden i länet, Brandövningsplatserna vid F4 på Frösön i Östersunds kommun.  
Länsstyrelsen och Östersunds kommun 
får löpande ta del av de undersökningar 
som görs i och med att 
påverkansområdet från föroreningarna 
bedöms som stort. Nedan följer en 
beskrivning av området:  

På uppdrag av Försvarsmakten har två 
brandövningsplatser vid f.d. F4 på 
Frösön undersökts vid flera tillfällen 
under 2014–2017 med anledning av 
risken för PFAS. Undersökningen vid och 
kring den tidigare brandövningsplatsen 
på halvön Bynäset (Figur 12) visar 
höga halter i jord och grundvatten, 
huvudsakligen i fyllnadsmassorna. 

Figur 11. Förslag till provtagningsplan vid fabriksområdet i Ulriksfors. 
Källa: Provtagningsplan Envix AB, 2020. 

Figur 12. Placering av provpunkter, konstaterade halter av PFOS samt bedömd 
förorenings-situation avseende PFOS i mark inom den f.d. brandövningsplatsen på 
Bynäset, F4. Källa: Rapport ”Översiktlig avgränsning avseende PFAS kring den f.d. 
brandövnings-platsen på dåvarande F4 Frösön, Bilaga 1, FM2015-13438:3 
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Både Västbyviken norr om Bynäset och Kungsgårdsviken söder om Bynäset bedöms vara 
påverkade av PFAS från området.  

Inom det f.d. flottiljområdet öster om Bynäset, Figur 14, har höga halter av PFAS påvisats i 
jord, grundvatten och ytvatten. Mycket höga halter av PFAS påvisades i ett dike/vattendrag 
som går förbi den f.d. NBC-banan och som mottar dagvatten från en stor del av området. 
Delar av området är intressant för eventuellt bostadsbyggande. Halterna i jord understeg 
SGI:s preliminära justerade hälsoriskbaserade riktvärde för mindre känslig markanvändning 
(intag av jord, hudkontakt, inandning av damm, inandning av ångor). Konsulten bedömer 
därför att hälsorisken är liten för de människor som befinner sig i källområdena. En 
kontinuerlig spridning av föroreningarna sker till Kungsgårdsviken i Storsjön. Provtagningar 
utförs nu inom ramen för ett kontrollprogram. 

2.3   Miljöriskområden och andra restriktioner i markanvändning 
till följd av föroreningar 

Länsstyrelsen kan ta beslut om ett miljöriskområde i det fall ett mark- eller vattenområde är 
så allvarligt förorenat att det är nödvändigt att begränsa markanvändningen. Det kan 
innebära långtgående inskränkningar i fastighetsägarens markanvändning eller krav på 
anmälan före markarbeten. 

Figur 13. Bedömd föroreningssituation avseende PFOS i ytlig mark inom det centrala f.d. flottiljområdet. Källa: 
Rapport ”Undersökning av föroreningssituationen avseende PFAS inom f.d. F4, Frösön, Bilaga 2, FM2015-
13438:3. Det finns planer på att bygga ett nytt bostadsområde inom delar av området. 
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Det finns inget fastställt miljöriskområde i Jämtlands län. Diskussioner har dock förts 
angående riskklass 1-objekten på land. Länsstyrelsen har bedömt att det är bättre att 
avvakta undersökningar och utredningar för att åtgärda objekten. Risken för att några 
förorenade områden inte blir fullständigt sanerade samt skydd av redan sanerade områden 
har dock medfört nya diskussioner om behovet av miljöriskområden. 
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3. Program för inventering, utredningar och 
åtgärder tre år framåt 
Kommunerna arbetar allt mer med strategiskt arbete, behovsutredning och planering av 
tillsyn över förorenade områden. Ansvarsutredningar är viktiga inför fortsatt tillsynsarbete. 
Arbeten pågår och planeras för flera objekt. 

3.1 Inventering 

Myndigheter och andra aktörer inventerar platser som kan vara förorenade. Ett exempel är 
deponier där flera kommuner håller på med inventering och riskklassning enligt MIFO.  

3.2 Undersökningar och utredningar 

Kommunerna och Länsstyrelsen arbetar med ett flertal nedlagda objekt. Dessutom utförs ett 
omfattande arbete inför planerade exploateringar. Ändrad användning av mark och 
byggnader planeras vid flera områden och medför behov av provtagningar och utredningar. 

Östersunds kommun fortsätter arbetet 
med exploateringar inom bland annat 
Storsjö Strand och Söder, se Bild 18. 
Undersökningar och åtgärder kommer 
att fortsätta under flera år i olika 
etapper.  

Det finns även olika planer för området 
Frösö Park, inom det tidigare 
flottiljområdet på Frösön, som inom 
vissa delar är påverkat av PFAS-
föroreningar.   

Det pågående och ökade 
tillsynsarbetet medför också fler undersökningar vid verksamheter i drift. I vissa fall kan 
dessa påvisa behov av efterbehandlingsåtgärder. Vid några pågående verksamheter har 
delåtgärder utförts, exempelvis vid flera bensinstationer. Ytterligare undersökningar och 
uppföljningar kan vara aktuella för flera av dessa objekt. 

Oljedepåer 

Kommunerna utför tillsynsarbete vid flera oljedepåer i länet. Det gäller både enstaka objekt 
och större områden med flera olika depåanläggningar. Dessa arbeten kommer troligen leda 
till flera undersökningar och åtgärder under de närmaste åren.  

Bild 18. Byggprojekt på Söder i Östersund. Foto: Länsstyrelsen i 
Jämtlands län.  
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Pappersmassefabriker 

I Äggfors har markundersökningar visat att det finns två ”hot spots-områden” med högre 
föroreningshalter. Kompletterande undersökningar behövs och tillsynsarbetet mot ansvariga 
fortsätter. Nya företag planerar verksamhet inom delar av området. 

Strömsunds kommun är huvudman för en huvudstudie vid Ulriksfors sulfitfabrik under 2020–
2021. Den tidigare förstudien visade allvarliga föroreningar inom vissa platser kring fabriken 
och ett delområde åtgärdades direkt. De resultat som framkommit hittills i huvudstudien 
indikerar att kompletterande undersökningar och åtgärder är motiverade i området.  

Pilgrimstad boardfabrik 

Fortsatt arbete inom Pilgrimstad boardfabrik planeras för att fortsätta utreda framförallt 
strandzonen och sedimenten i Revsundssjön.  

Sågverk och träimpregneringsanläggningar 

Flera nedlagda sågverk och träimpregneringsanläggningar bör undersökas med avseende på 
föroreningar. Vid vissa av dessa områden finns det fortfarande ansvariga företag. 

Länsstyrelsen har tidigare sökt bidrag 
för en huvudstudie vid Kälarnesågen, 
ett gammalt sågverk med doppning 
och träimpregnering (Bild 19). Bidrag 
kunde dock ej beviljas med anledning 
av att konkurs av bolaget ej var 
avslutad. Skulle konkursen avslutas 
kommer möjligheterna att söka bidrag 
ses över. 

Gasverk 

Trafikverket har genomfört 
undersökningar vid Bräcke gasverk 
visar på ett behov av kompletterande 
undersökningar och åtgärder.  

Sedimentundersökningar 

Fiberbanksprojektet (sidan 16) visade på stora behov av fortsatta undersökningar och 
riskbedömningar av fiberbankar och fiberrika sediment.  

Naturvårdverket har tillsammans med SGU, SGI, Havs- och vattenmyndigheten och 
länsstyrelserna fått i uppdrag att förbättra kunskapen om förorenade sediment i sjöar och 
kustområden. Flera delprojekt pågår inom uppdraget, bl.a. kommer provtagning ske av två 
sjöar (Greningen och Storsjön) i Jämtlands län under 2021–2022. Andra delområden syftar 
till att ta fram vägledning för undersökning och åtgärd av förorenade sediment, som 
kommer komma till stor nytta i vidare arbete med fiberbankarna och de fiberrika 
sedimenten i länet.  

Bild 19. Kälarnesågen, Bräcke kommun. Till höger doppningskaren 
märkta ”Giftvatten”. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län, 2018. 
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3.3 Åtgärder 

Efterbehandlingsåtgärder planeras vid ett flertal objekt på och utanför prioriteringslistan. 
Kommunerna planerar fortsatta arbeten vid nedlagda och pågående verksamheter.  

Både Bräcke och Krokoms kommuner har objekt som väntar på åtgärder. En omfattande 
huvudstudie har utförts vid tjärfabriken i Grötingen men varken kommunen eller SGU har 
ännu haft möjlighet att vara huvudman för åtgärdsprojektet. Vid Tornäs 
träimpregneringsanläggning och tjärfabrikerna i Ytterån har undersökningar visat mycket 
allvarliga föroreningar. Det visar behov av åtgärder, framförallt vid vissa väl avgränsade 
platser. 

Under de närmaste åren ska åtgärder utföras med statliga medel vid Östersunds gasverk.  

Järpens massafabrik har fått beslut om statligt bidrag för åtgärder där själva 
saneringsarbetet har påbörjats och avslutas under 2022.  

Vid Hissmofors sulfitfabrik blir det fortsatt tillsynsarbete och kommunen planerar en 
ansökan om bidrag till åtgärdstapp 2 för ytterligare fyra delområden inom de närmaste åren.  

Åtgärdsbehov har konstaterats vid några bensinstationer, oljedepåer, järnvägsområden och 
utfyllda strandområden. Eventuellt kan ytterligare områden vid Storsjö Strand och Söder blir 
aktuella för ansökan om statligt bidrag i samband med exploatering. 

3.3 Tillsynsvägledning 

Tillsynsvägledningsplanen ska ses över under nästa år. Flera kurser, seminarier och 
kommunträffar planeras men framförallt ökad samverkan inom och utom länet. Den 
samordnade tillsynsvägledningen via Skype fortsätter.  

3.4 Övrigt efterbehandlingsrelaterat arbete 

Databasen (EBH-stödet) behöver ständigt uppdateras och kompletteras. Resultatet från 
klimatprojektet ska tillgängliggöras som kartskikt. Det pågår dessutom diskussioner kring en 
eventuell fortsättning av klimatprojektet för att omfatta fler potentiellt förorenade 
områden. 
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4. Genomfört arbete 
Nedan beskrivs en del av det arbete inom förorenade områden som har utförts hos 
kommunerna och länsstyrelsen:  

• Mycket av arbetet inom länet har varit händelsestyrt tillsynsarbete, exv. vid 
sanering efter skotar- och bilbränder, anmälningar av avhjälpandeåtgärder 
vid bensinstationer, oljedepåer, hisschakt, byggande av gång- och cykelväg, 
m.fl. Det har även anmälts upptäckta föroreningar i mark vid 
grävningsarbeten och genomförts provtagningar/åtgärder inför planerade 
verksamheter eller ombyggnader. 

• Det har tagits fram ansvarsutredningar och ställts krav på 
markundersökningar inom ett flertal objekt i länet, exv. Äggfors i Åre 
kommun, Samhall AB och Gammal vägstation i Östersunds kommun och 
Kälarnesågen i Bräcke kommun.   

• I Östersund har föreläggande om översiktlig markundersökning enligt MIFO 
fas 2 ställts för nedlagda deponier på 10 fastigheter. Undersökningarna är 
pågående och beräknas bli klara i år.  

• Privatfinansierade undersökningar har utförts i exempelvis Östersunds och 
Bräcke kommuner efter ansvarsutredning och föreläggande. 

• Krokoms, Strömsunds och Östersunds kommuner är huvudmän för 
åtgärdsprojekt vid Hissmofors sulfitfabrik, Ulriksfors sulfitfabrik, Östersunds 
gasverk respektive Storsjö Strand. I Järpenprojektet har Åre kommun 
möjliggjort rivning av den gamla spritfabriken. 

• PFAS-projekt har fortsatt genom informationsinsats avseende 
rekommendationer om intag av fisk. Fortsatta provtagningar har gjorts 
under året vid flera platser.  

• I Strömsund och Bräcke kommun har det arbetats med strategi och 
handlingsplan för förorenade områden.  

Inom tillsynsvägledning har det under året genomförts flera samverkansträffar och 
seminarier. En av dessa hade fokus på PFAS och de undersökningar som genomförts i länet 
och resultat och åtgärder som vidtagits med anledning av resultaten.  

Länsstyrelsen har under året även haft kommundialog med Östersunds kommun.    
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Bilaga 1. Vägledning angående 
undersökningar och åtgärder 
Utgångspunkter 

Naturvårdsverket har formulerat utgångspunkter för ett långsiktigt och hållbart 
efterbehandlingsarbete. De viktigaste utgångspunkterna är: 

• Bedömning av miljö- och hälsorisker vid förorenade områden bör göras i 
såväl ett kort som långt tidsperspektiv. Med ett långt tidsperspektiv menas 
100-tals till 1 000 år 

• Grund- och ytvatten är naturresurser som i princip alltid är skyddsvärda. 

• Spridning av föroreningar från ett förorenat område bör inte innebära vare 
sig en höjning av bakgrundshalter eller utsläppsmängder som långsiktigt 
riskerar att försämra kvaliteten på ytvatten- och grundvattenresurser. 

• Sediment- och vattenmiljöer bör skyddas så att inga störningar uppkommer 
på det akvatiska ekosystemet och så att särskilt skyddsvärda och värdefulla 
arter värnas. 

• Markmiljön bör skyddas så att ekosystemets funktioner kan upprätthållas i 
den omfattning som behövs för den planerade markanvändningen. 
Långsiktighet och biologisk mångfald betonas. 

• Lika skyddsnivåer bör eftersträvas inom ett område som totalt sett har 
samma typ av markanvändning, exempelvis ett bostadsområde. Det 
innebär att en indelning med skilda krav för olika delområden eller på olika 
djup bör undvikas så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 

• Exponeringen från ett förorenat område bör inte ensam stå för hela den 
exponering som är tolerabel för en människa. Anledningen är att människor 
även utsätts för föroreningar via exempelvis luft, mat, vatten, varor och 
arbetsmiljö. 

Mer information om utgångspunkterna finns i Naturvårdsverkets rapport 5976, Riktvärden 
för förorenad mark, utgiven 2009. 

Undersökningar 

Olika typer av undersökningar och metoder har sammanställts inom ett projekt av 
Naturvårdsverket. I rapporten Inventering av provtagningsstrategier för jord, grundvatten 
och porgas, Rapport 5894, ges en överblick av vilka strategier som finns tillgängliga. Ingen av 
de ingående delrapporterna har dock haft som målsättning att ta fram en vägledning för hur 
provtagning ska utföras. Ytterligare information kan hämtas från Naturvårdsverkets 
webbplats. Vägledning om hur provtagning ska utföras kan fås via SGF, se avsnitt 1.5.6 
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Vägledningsmaterial och tillsynsvägledning Mer information finns på 
Undersökningsportalen.        

Åtgärder 

På Åtgärdsprotalen beskrivs tillgängliga åtgärdsmetoder för efterbehandling av förorenade 
områden. SGF, Svenska Geotekniska Föreningen är huvudman för denna samlingssida som 
vill öka kunskapen om alternativa metoder. 

Naturvårdsverket har tagit fram rapporten Att välja efterbehandlingsåtgärd, rapport 5978, 
som stöd för att välja åtgärd vid sanering av ett förorenat område. I denna beskrivs en 
mängd olika metoder för att åtgärda föroreningar. Specifika åtgärdsmetoder som är vanligt 
förekommande listas nedan:  

• schaktning av förorenad jord 

• muddring av förorenade sediment 

• behandling på plats av förorenat vatten 

• destruktion av föroreningar ex situ 

• destruktion av föroreningar in situ 

• separation eller koncentration av föroreningar ex situ 

• separation eller koncentration av föroreningar in situ 

• fastläggning av föroreningar 

• deponering av förorenade massor i ett slutförvar 

• inneslutning av föroreningar in situ 

• åtgärder för förorenade byggnader och anläggningar 

• administrativa åtgärder 

Efterbehandlingsterminologi 

Ex situ-behandling: Behandling av massor eller vatten från ett efterbehandlingsobjekt efter 
att dessa har förflyttats från sitt ursprungliga läge genom schaktning, muddring, pumpning 
eller motsvarande. Ex situ-behandling kan ske på plats eller på annan plats. 

In situ-behandling: Behandling av förorenade medier direkt i marken i syfte att minska 
föroreningsmängden. 

Fastläggning: Kemiska, fysikaliska eller biologiska processer som ändrar föroreningars 
kemiska bindningar på ett sätt som minskar deras rörlighet. 

Deponering: Långsiktig förvaring av avfall (exempelvis förorenade massor) med syfte att 
slutligt omhänderta det. 

http://www.fororenadeomraden.se/index.php/undersoekningar
https://atgardsportalen.se/
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Destruktionsmetoder: Behandlingsmetoder som syftar till att destruera (oskadliggöra) 
föroreningsämnen. Destruktionsmetoder är bara tillämpbara på organiska ämnen. Exempel 
på destruktionsmetoder är förbränning samt olika kemiska och biologiska 
nedbrytningsmetoder. 

Inneslutningsmetoder: Anläggning av barriärer som omsluter ett efterbehandlingsobjekt för 
att hindra eller väsentligt minska tillförsel av vatten eller syre till det förorenade materialet 
för att förhindra spridning och exponering av föroreningarna. 

Administrativa åtgärder: Tillfälliga eller permanenta regler och restriktioner för exempelvis 
markanvändning och grundvattenuttag som syftar till att förebygga skada eller olägenhet för 
människors hälsa och miljön. Syftet kan även vara att förhindra ingrepp som försvårar 
framtida efterbehandling eller som kan öka spridning och exponering av föroreningar. 

Val av åtgärd 

Den mest lämpade hanteringen av föroreningar måste utredas för varje enskilt objekt. 
Nedanstående preferensordning kan dock vara vägledande i de flesta fall. 

1. Destruktion av föroreningar (endast möjligt för organiska ämnen).  

2. Separation och koncentration av föroreningar till en mindre volym, som 
vidarebehandlas och slutligen omhändertas. 

3. Omvandling av föroreningar till mindre farliga ämnen genom kemiska eller fysikaliska 
metoder. Hänsyn tas till om processerna är reversibla (omvändbara) eller inte. 

4. Fastläggning av föroreningar på kemisk eller fysikalisk väg, ofta i kombination med 
inneslutning eller deponering, för att minska föroreningarnas rörlighet. Hänsyn tas till 
ökad volym och vid in situ- åtgärder osäkerheter i ett långtidsperspektiv. 

5. Deponering eller inneslutning av obehandlade föroreningar. Inneslutning är normalt 
förknippat med större osäkerheter än deponering. 

Naturvårdsverket anser att man i första hand bör välja åtgärder som innebär att 
föroreningskällan reduceras. Skyddsåtgärder väljs i andra hand. Det allra viktigaste är dock 
att åtgärderna avlägsnar eller reducerar riskerna till en acceptabel nivå. Detta innebär att 
Naturvårdsverket i första hand framhåller destruktion av föroreningar. Deponering eller 
inneslutning av obehandlade föroreningar bör generellt vara det sista alternativet. Se mer 
information i Naturvårdsverkets rapport 5978 (2009). 
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