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Morgondagens miljöolyckor.
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Vilket ingrepp blir den minsta 

påverkan på miljön, att 

släcka eller låta det brinna?

Foto VF
Foto Värmlands Folkblad

Brandrök, släckvatten som 

innehåller dioxiner, PAH:er

tungmetaller

Skum som kan 

innehålla flourtensider



Reformerad räddningstjänstlagstiftning

Miljökonsekvenser

Hänsynstagande till detta skall även ske såväl i samband 

med det förebyggande arbetet som vid räddningsinsatsen och 

vid åtgärder efter insatsen.

Exempel på sådant som bör beaktas är val av släckmedel, val 

av medel vid miljöräddningstjänst till sjöss och 

omhändertagande av kontaminerat släckvatten

Regeringens proposition 2002/03:119



Bilbrand Rv 56 Långkärr Katrineholm
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Räddningsledarens taktik/slutsats

• Fordonet övertänt vid framkomsten (kl. 18.45)

• Risk; Tryckkärl i fordonet

• Åtgärd; Utrym, spärra av, släck från skyddad plats

• Metod; 200 lit. alkoholresistent tungskum + 10 000 liter 

släckvatten

• Syfte; Att korta ned insatstiden och undvika onödigt 

trafikstopp efter riksvägen.

• Ingen miljöpåverkan hade skett enligt insatsrapport



Efterföljande åtgärder

• Räddningstjänsten upptäcker dagen efter att olycksplatsen 

är röd på sårbarhetskartan.

• MRVL kontaktas och bedömning blir…

• Samrådsmöten sker med…

• Oro finns att skumvätskan innehåller högfluorerande 

kemikalier (PFAS) vilket senare bekräftas. Ett prov visade 

1440 mg/l PFOS

• Försäkringsgivaren anser………..läget blir låst



Erfarenhet/konsekvens

• Gamla förbjudna skumvätskor innehållande höga halter av 

PFOS och finns fortfarande kvar på räddningstjänstens 

utryckningsfordon

• Fordonets trafikförsäkringsbolag har alltid 

tolkningsföreträde vad en skada till följd av trafik

• Krav på ytterligare inventering, provtagning och destruktion 

av skum för berörd räddningstjänst

• Sanering av räddningsfordonens skumtankar.



Villabrand Hamre Hudiksvall
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Idenors-Hamre 4:16

Vind NV 

10 sek/m

Sprut-

plats
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Räddningsledarens taktik

• Ägaren möter upp, lågor ut från entrédörr

• Risk; Egendomsskada med risk för brandspridning

• Åtgärd; Invändig släckning som övergår till utvändig 

släckning 

• Metod; Rökdykning, CAFS A-skum 20 lit och 

B-skum 12 lit + 200 000 liter släckvatten

• Syfte; Primärt släcka branden, sekundärt att begränsa 

branden till startbyggnaden

• Ingen miljöpåverkan har skett enligt insatsrapport
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Dagen efter, grannfastigheten larmar …

Foto Palmquist



Efterföljande åtgärder

• Brandfastigheten avspärrad RB 27:15 

• Villaförsäkringen omfattar inte…

• Brandfastighetens försäkringsgivare initierar MRVL

• Uppdrag tidsbegränsat; samordna, dokumentera och 

klargörande till kommunen.
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Erfarenhet/konsekvens

• Villaförsäkringen ersätter inte en föroreningsskada på 

grundvattnet

• Säkerhetsdatabladen för skumvätskor är inte fullständiga

• Även mindre mängder skum kan orsaka 

stor miljökonsekvens, utspädning hjälper således inte

• Räddningsledare personlig ansvarig, åtalas för miljöbrott

• Tillsynsmyndigheten tolkar miljöbalken olika

• Räddningstjänsten är verksamhetsutövare 

• 2 Kap MB Allmänna hänsynsregler gäller även Rtj.



Hamre Hudiksvalls kommun
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MB kap 10 – ansvar för sanering

Dom MMÖD, M 10657-18, 2019-06-20

• RTJ är ingen juridisk person därför får kommunen ta ansvaret

• Ostridigt att förorening orsakats av räddningstjänstens insats

• Kommunen (genom RTJ) har haft faktisk och rättslig möjlighet att 

begränsa risk för förorening

• Omständigheten – skyldighet enligt LSO att bekämpa branden -

föranleder ingen annan bedömning

• Återförvisas till kommunen för fortsatt handläggning

• Fel: gjorde inte prövningen i två steg, utredde inte vilka 

efterbehandlingsåtgärder som skulle vidtas innan de bedömde 

ansvarets storlek, ny handläggning;

1. bedöma miljömässigt motiverade undersöknings- och 

saneringsåtgärder

2. bedömning av ansvarets omfattning





Hur gjorde man

Tillsynsmyndigheten miljökontoret hade dialog med 

räddningstjänsten där man hade ett utkast färdigt om ett 

föreläggande

Brandkåren tog till slut prover på brandresterna med analyspaket PFAS-

11. Det var långa diskussioner innan de gick med på att ta upp 

skumresterna men då var det redan försent då det varit mycket 

nederbörd. Därför blev det endast provtagning. Ett föreläggande var 

skrivet och klart men eftersom de till slut gjorde åtgärder skickades det 

aldrig ut.

Vänliga hälsningar,

XXX

Miljöinspektör



Summering

• Om A skum tillsammans med förbränningsprodukter kommer 

ner i grundvattnet är det egentligen ett precis lika stort 

miljöproblem som ett B-skum 24/7 Anna Kärrman Örebro Universitet

• Troligtvis så kommer kravet att öka på miljömyndigheten 

framledes att ställa högre krav på saneringen både för 

släckvatten och skum. 

• Försäkringsbranschen kommer man att vara restriktiv vid en 

ersättningsbar skada att betala sanering där skum använts. 

• Räddningsledaren ansvarar för sina beslut 

MB 2 kap 1 §Allm. hänsynsregler (omvänd bevisbörda)

• MB kap 10 – ansvar för sanering Dom MMÖD, M 10657-18, 

2019-06-20 (Hamre) Kommunen ansvarig


