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1. Mål och Bakgrund 
 

1.1. Inledning  
Det regionala programmet för efterbehandling av förorenade områden för 
Östergötlands län är framtaget av Länsstyrelsen Östergötland. Regionala 
programmets huvudsakliga syfte är att sprida information om arbetet som utförs i 
länet. Rapporten är en sammanställning av kunskapsläget och de mål som ligger till 
grund för arbetet, en lägesbeskrivning över vilka områden som är prioriterade att 
arbeta med samt ett program för arbetet under en kommande treårsperiod. Regionala 
programmet riktar sig till flera olika målgrupper bland annat Naturvårdsverket, 
länets kommuner och intresserad allmänhet.  
 
För att få en aktuell bild av kunskapsläget så har Länsstyrelsen genomfört en 
rundringning och ställt frågor till länets kommuner om deras arbete med förorenade 
områden. Kommunernas svar har gett värdefull information till programmet. 
 
Ett förorenat område är ett markområde, grundvatten, sediment eller en byggnad 
som innehåller förhöjda halter av främmande ämnen. Miljöfarliga ämnen har hamnat 
i miljön genom olika typer av mänsklig aktivitet, det kan vara allt från större 
industriell verksamhet till läckande villaoljecisterner. De ämnen som hamnat i miljön 
blir ofta kvar där under lång tid och vid för höga halter kan människor och miljö ta 
skada. Föroreningar kan sippra ut i grundvattnet och i sjöar för att på sikt nå brunnar 
och andra vattendrag. Spridningen påverkas av nederbörd, markens topografi och 
genomsläpplighet, grundvattenrörelser, kemiska och fysiska processer i marken och 
mänsklig aktivitet. Förorenade områden kan påverka vår möjlighet att bo och bruka 
marken.  
 
Miljöarbetet i samhället har under senare tid gjort stora framsteg. Kunskapen om hur 
vi påverkar vår miljö har ökat både hos industrier och hos allmänhet. För att vi och 
kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam miljö räcker det inte med att 
åtgärda dagens utsläpp utan vi måste också ta hand om gamla miljöskador. I Sverige 
finns ca 80 000 platser där någon form av miljö- och hälsofarlig verksamhet 
förekommit och som kan ha orsakat mark- och vattenföroreningar. Behovet av 
åtgärder är stort i hela landet och även om inte alla områden kommer genomgå 
undersökningar och åtgärder behöver de områden som bedöms vara allvarligast 
prioriteras liksom de områden där markanvändningen förändras, till exempel då 
industriområden omvandlas till bostadsbebyggelse. 
 
 

1.2. Mål för arbetet med förorenade 
områden  

1.2.1 Globala mål  
2015 antogs Agenda 2030 vid FN:s toppmöte (Förenta Nationerna, 2020). Agenda 
2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga 
rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor 
samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala 
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målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga (Regeringen A, 2020).  
 
Under 2018 beslutade regeringen om en handlingsplan för Agenda 2030 för perioden 
2018–2020. I handlingsplanen beskriver regeringen ett antal centrala åtgärder som 
syftar till att stärka omställningen mot en hållbar utveckling. (Regeringen B, 2020)   
 
I juni 2020 lämnade regeringen en proposition till riksdagen om hur Sverige ska 
arbeta med genomförandet av de globala målen såväl nationellt som inom EU och 
internationellt. I propositionen föreslås ett riksdagsbundet mål för att genomföra 
Agenda 2030. (Regeringen C, 2020) 
 
Agenda 2030 består av 17 globala mål och 169 delmålen för hållbar utveckling, Figur 
1. (Regeringen D, E 2020) 

 
Flera av målen berör arbetet med förorenade områden men fem av målen har direkt 
anknytning till arbetet med förorenade områden, dessa är: 
 

Mål 3. God hälsa och välbefinnande.  
Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla 
människors välbefinnande i alla åldrar. 
 
Till mål 3 finns det även framtaget delmål och det delmål som 
direkt går att koppla till arbetet med förorenade områden är 
delmål 3.9:  
 

• ”Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och 
sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt 
föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.” (Regeringen F, 
2020) 

 

Figur 1. De 17 globala målen för hållbar utveckling.  
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Mål 6: Rent vatten och sanitet 
Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och 
sanitetsförvaltning för alla. 
 
Till målet har det även framtagits delmål. De delmål som direkt 
går att koppla till arbetet med förorenade områden är delmål 6.1 
och delmål 6.3:  
 

• Delmål 6.1: ”Senast 2030 uppnå allmän och rättvis 
tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt dricksvatten för alla.” 
(Regeringen G, 2020) 

 
• Delmål 6.3: ”Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska 

föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier 
och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka 
återvinningen och en säker återanvändning globalt.” (Regeringen G, 2020) 

 

Mål 11: Hållbara städer och samhällen 
Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och hållbara. 
 
Det delmål som går att koppla till förorenade områden är delmål 
11.1:   
 

• ”Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, 
säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och 
grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.” 
(Regeringen H, 2020) 

 

Mål 14: Hav och marina resurser 
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart 
sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling. 
 
Det delmål som går att koppla till arbetet med förorenade 
områden är delmål 14.1:  
 

• ”Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags 
föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad 
verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av 
näringsämnen.” (Regeringen I, 2020) 

 

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald 
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av 
landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa 
ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt 
hejda förlusten av biologisk mångfald.  
(Regeringen J, 2020)  
 
Det delmål som kan kopplas till arbetet med förorenade områden 
är delmål 15.5:  
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• ” Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av 
naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 
skydda och förebygga utrotning av hotade arter.” (Regeringen J, 2020) 

 

1.2.2 Nationella mål  
Generationsmålet är det nationella mål som är vägledande för miljöarbetet på alla 
nivåer i samhället. Riksdagens definition av generationsmålet är: ”Det övergripande 
målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser. ”Riksdagen har tagit fram 16 miljökvalitetsmål vars nästa hållpunkt 
är 2030, vilket även sammanfaller med vad de globala hållbarhetsmålen i Agenda 
2030 tar sikte på. 
 
Arbetet med förorenade områden påverkar främst målet Giftfri miljö positivt, men 
berör även andra miljömål som: ”Grundvatten av god kvalitet”, ”Hav i balans samt 
levande kust och skärgård”, ”God bebyggd miljö” samt ”Levande sjöar och 
vattendrag”, Figur 2.  

Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är: ”Förekomsten av ämnen 
i miljön som har skapats 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.”  
 
Regeringen har fastställt sex preciseringar av miljökvalitetsmålet. Den precisering 
som gäller förorenade områden lyder: ”Förorenade områden är åtgärdade i så stor 
utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljö.” Det 
övergripande målet är att år 2050 ska alla områden med mycket stor risk eller stor 
risk för människors hälsa eller miljön vara åtgärdade.  
 
För att underlätta möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen 
fastställer regeringen etappmål som syftar till att tydliggöra de samhällsförändringar 
som behövs för att målen ska kunna uppnås. Naturvårdsverket har på uppdrag av 

Figur 2. Sveriges miljömål, Illustration Tobias Flygar  
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regeringen tagit fram ett förslag till etappmål gällande efterbehandling av förorenade 
områden. I uppdraget ingår att identifiera steg på vägen för att nå målet för 
förorenade områden enligt preciseringen.  
 
Naturvårdsverkets förslag till etappmål för efterbehandling av förorenade områden 
är:  
 

• Minst 25 procent av områdena med mycket stor risk för människors hälsa 
eller miljön är åtgärdade år 2025. 

• Minst 15 procent av områdena med stor risk för människors hälsa eller miljön 
är åtgärdade år 2025. 

• Användningen av annan teknik än schaktning följt av deponering, utan 
föregående behandling av massorna, har ökat år 2020.   

 
Under 2020 stämde vi på Länsstyrelsen av med Naturvårdsverket hur vi ska se på de 
föreslagna etappmålen. Budskapet var att Regeringskansliet har påbörjat arbete med 
att bereda Naturvårdsverkets förslag från 2013. Dock går det inte att säga var i 
processen de föreslagna etappmålen är. (Naturvårdsverket, 2020:3)  
  
Naturvårdsverket skrev följande angående förorenade områden i den fördjupade 
utvärderingen av miljömålen från 2019:  
 
”Utgångspunkten bör vara det förslag som Naturvårdsvårdsverket redovisade till 
regeringen 2013 men uppdaterat utifrån de förutsättningar som råder i dagsläget.” 
(Naturvårdsverket, 2019:1)  
 
Sammanfattningsvis utgår vi på Länsstyrelsen från att de föreslagna etappmålen 
gäller. Fram tills att regeringen antar de föreslagna etappmålen alternativt nya 
etappmål formuleras arbetar vi utifrån de föreslagna etappmålen.  
 

Naturvårdsverket utgångspunkter för efterbehandlingsarbetet  
 
Naturvårdsverket har även sammanställt ett antal utgångspunkter som ska vara 
vägledande i arbetet med efterbehandling av förorenade områden (Naturvårdsverket, 
2019:2). Utgångspunkterna har formulerats utifrån långsiktighet och hållbarhet i 
syfte att skydda hälsa, miljö och naturresurser nu och i framtiden:    
 

• Bedömning av miljö- och hälsorisker vid förorenade områden bör 
göras i såväl ett kort som långt tidsperspektiv.  

• 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.  

• Lika skyddsnivåer bör eftersträvas inom ett område som totalt sett 
har samma typ av markanvändning, exempelvis ett bostadsområde.  
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• Exponeringen från ett förorenat område bör inte ensam stå för hela 
den exponering som är tolerabel för en människa.  

(Naturvårdsverket, 2019:2)   
 

1.2.3 Regionala mål 
Utifrån de nationellt förslagna etappmålen för förorenande områden och regionala 
förutsättningar har vi tagit fram egna mål för arbetet med förorenade områden i 
Östergötland för perioden 2021–2023, figur 3. Målen avser inventering, 
undersökningar, åtgärder, ny teknik och tillsynsvägledning. Vi har även formulerat ett 
mål för uppföljningen av samtliga mål. Målen avser allt arbete som sker avseende 
förorenade områden inom tillsyn, bidragsarbete samt exploatering. 
 

Då de föreslagna etappmålen från Naturvårdsverket är målsättningar för allt arbete 
med förorenade områden och en stor del av det arbete som sker i länet genomförs av 
länets kommuner är även de regionala målen riktade till länets kommuner. Samtliga 
länets kommuner har erhållit målen på remiss under våren 2020 och har haft 
möjlighet att ge sin syn på de föreslagna målen. De svar som inkommit från länets 
kommuner varierar men flera kommuner har uttryckt att det är bra med tydliga 
målsättningar och uppföljning. Andra synpunkter som inkommit är att målen 
behöver förankras politiskt och arbetas in i kommunernas verksamhetsplaner för att 
målen ska få effekt och att regionala programmet i dagsläget är ur fas med 
kommunens mål- och budgetarbete. En annan synpunkt som inkommit är att det är 
stora skillnader mellan länets mindre och större kommuner. I kommuner med högt 
exploateringstryck sker en stor del av arbetet med förorenade områden till följd av 
exploatering. Till mindre kommuner kan Länsstyrelsen som tillsynsvägledande 
myndighet behöva ge extra stöd då dessa kommuner ofta har mindre resurser att 
arbeta med förorenade områden.  
 
De mål som vi tagit fram gäller för flera år framåt vilket skapar en möjlighet för länets 
kommuner att inkludera målen i sin kommande verksamhetsplanering.  
 

  

Figur 3. Regionala mål för arbetet med förorenade områden 2021–2023. 
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Regionala mål för arbetet med förorenade områden  
 

 
För att kunna uppfylla miljömålet om en Giftfri miljö till 2050 behöver vi komma 
vidare med inventering, undersöknings- som åtgärdsarbetet. Totalt i länet, i oktober 
2020, finns 482 förorenade objekt som enbart är identifierade som potentiellt 
förorenade (status i Länsstyrelsernas databas EBH- stödet i oktober 2020 
”Identifiering avslutad – inventering ej påbörjad”). I figur 4 framgår hur många av 
dessa objekt respektive kommun samt Länsstyrelsen har tillsynen för och som 
återstår att inventera. I den totala summan d.v.s. totalt 482 objekt som är kvar att 
inventera finns även vissa objekt där inte någon tillsynsmyndighet pekats ut.  
 

För att kunna bedöma vilka risker dessa objekt innebär behöver de först och främst 
inventeras utifrån MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden). Den 
första inledande inventeringsfasen i MIFO, den så kallade fas 1, innebär en 
orienterande studie av objektet och riskklassning då en översiktlig bedömning görs av 
de risker för människor hälsa och miljön som det förorenade området kan innebära 
idag och i framtiden. Det finns fyra olika riskklasser som ett förorenat objekt kan 
riskklassas som; riskklass 1 (mycket stor risk) riskklass 2 (stor risk), riskklass 3 
(måttlig risk) och riskklass 4 (liten risk). (Naturvårdsverket, 1999) 
 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för ett antal objekt som vi behöver komma vidare 
med från identifiering till inventering och vi har därför satt upp ett mål för 
inventeringsarbetet kommande tre år. Men ett stort antal av de objekt som enbart är 
identifierade är länets kommuner tillsynsmyndighet för. Kommunernas arbete är 
viktigt för att vi som län ska kunna uppfylla miljömålet Giftfri miljö varför vi även har 
formulerat mål för kommunernas inventeringsarbete. De identifierade objekten är 
beskrivna utifrån branschklass (branschklass 1–4). Branschklassningen är en 
klassificering som grundas på generella bedömningar utifrån vilken verksamhet/ 
bransch som funnits på platsen. I Naturvårdsverkets uppdaterade branschlista från 

Figur 4. Kvarstående objekt att inventera utifrån tillsynsmyndighet  
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2020 finns mer information om hur branscher klassificeras (Naturvårdsverket, 
2020:2).  
 
I figur 5 framgår hur många förorenade objekt som länets kommuner samt 
länsstyrelsen har kvar att inventera i branschklass 1 och 2 (status i Länsstyrelsens 
databas EBH- stödet i oktober 2020 ”Identifiering avslutad - inventering ej 
påbörjad”). Se kap. 1.5 för mer information om länsstyrelsens databas EBH- stödet.   
 

 
Det mål vi har satt upp för Länsstyrelsen inventeringsarbete är:  
 

• Inventera Länsstyrelsens kvarstående branschklass 1 och 2 objekt till 2023. 
 
Det mål vi har satt upp för Kommunernas inventeringsarbete är:  
 

• Alla länets kommuner ska ha inventerat de prioriterade förorenade områden 
som kommunerna är tillsynsmyndighet för till 2030. Under 2021–2023 är 
målsättningen att samtliga kommuner ska ha kommit igång med sitt 
inventeringsarbete med fokus på branschklass 1 och 2. 

 
Som beskrivs i figur 3 är nästa steg i arbetet efter att ett förorenat område är 
inventerat att genomföra undersökningar av det förorenade området. I figur 6 
framgår hur många objekt i länet per kommun som återstår att undersöka som i 
inventeringen klassats som riskklass 1 eller riskklass 2 (status i Länsstyrelsens 
databas EBH- stödet i oktober 2020 ”Inventering avslutad- förstudie ej påbörjad” och 
”Inventering pågående”). 
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Figur 5. Kvarstående objekt att inventera i branschklass 1 och 2 utifrån 
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De mål vi satt upp för undersökningar gäller både länsstyrelsen och kommunernas 
arbete vid tillsyn, bidragsarbete och exploatering och är: 
 

• Genomföra MIFO-fas två undersökningar eller motsvarande på 50 EBH-
objekt i länet på förorenade områden med stor eller mycket stor risk för 
människors hälsa och miljö under perioden 2021–2023.  

 

Utifrån Naturvårdsverkets förslag till etappmål har vi formulerat mål för åtgärder av 
förorenade områden. De mål vi formulerat för åtgärder gäller vid tillsyn, 
bidragsarbete och exploatering och är:  

 
• Åtgärda fem förorenade områden med mycket stor risk (riskklass 1) för 

människors hälsa och miljö till utgången av år 2023.  
 

• Åtgärda tjugo förorenade områden med stor risk (riskklass 2) för människors 
hälsa och miljö till utgången av år 2023. Länsstyrelsen ansvarar för sju av 
dessa tjugo objekt. 

 
Saneringsåtgärder med annan teknik än schakt följt av deponering behöver ökas 
vilket även är ett av Naturvårdsverkets föreslagna etappmål. Det mål vi formulerat för 
åtgärder med ny teknik gäller både länsstyrelsen och kommunernas arbete vid tillsyn, 
bidragsarbete och exploatering och är:  
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• Åtgärda tre prioriterade förorenade områden, helt eller delvis, med annan 

teknik än schakt och deponering till utgången av år 2023. 

 
Tillsynsvägledning till länets kommuner är en viktig del i Länsstyrelsens arbete och 
målet vi formulerat för tillsynsvägledning är:  
 

• Länsstyrelsen kommer att under perioden 2021–2023 genomföra 
strategimöten med länets samtliga kommuner i syfte att stödja utvecklingen 
av ett mer strategiskt arbete med förorenade områden (det s.k. 
strategipaketet).  

 
Länsstyrelsens nationella grupp för tillsynsvägledning har tagit fram 
vägledningsmaterial för att stödja kommunernas strategiska arbete med förorenade 
områden (EBH-portalen, 2020) det så kallade strategipaketet. Materialet finns 
tillgängligt på den nationella EBH-portalen (www.ebhportalen.se), en webbplats med 
information och dokument om förorenade områden. Vi på Länsstyrelsen 
Östergötland har påbörjat arbetet utifrån strategipaketet gentemot länets kommuner 
och kommer även fortsätta arbetet under kommande 3-årsperiod. För mer 
information se kap. 3.4.  

 
För att följa upp hur arbetet med förorenade områden fortlöper har vi även 
formulerat ett mål för uppföljning av samtliga mål:  
 

• Under 2021–2023 kommer Länsstyrelsen att begära in redovisning från 
länets kommuner senast den 15 januari varje år (start 2022) om hur arbetet 
med samtliga mål fortskrider.  

 
Länsstyrelsen kommer att skicka ut en mall till samtliga kommuner för att underlätta 
uppföljningen.  
 

1.2.4 Exempel på andra mål som påverkar arbetet med 
förorenade områden   
Nytt regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 
Ett av uppdragen som länsstyrelserna har inom miljömålsarbetet är att ta fram och 
genomföra regionala åtgärdsprogram för att nå generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen. Ett första åtgärdsprogram för Östergötland togs fram till 
programperioden 2014–2020. Genom en samverkansprocess diskuterade berörda 
aktörer tillsammans fram åtgärdsförslag samt konkretiserade vad miljökvalitetsmålen 
innebär för oss i länet. Under årsskiftet 2017/ 2018 gjordes en ”halvtidsuppföljning” 
som visade att vi var på god väg i länet med åtgärdsarbetet då hela 73 procent av 
åtagandena i programmet redan var genomförda. Under år 2020 har revidering av 
åtgärdsprogrammet påbörjats och ett nytt program med ny tappning kommer tas 

http://www.ebhportalen.se/
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fram under år 2021. Syftet med det nya åtgärdsprogrammet kommer delvis vara att 
kartlägga strategier, planer och program för andra områden så som grön infrastruktur 
eller frilufsstrategin samt visa på en starkare koppling mellan miljömålsarbetet och 
hållbarhetsarbetet inom Agenda 2030.     
 

Åtgärdsprogram för vattendistriktet  
Inom vattendirektivsarbetet fastställer vattenmyndigheten ett åtgärdsprogram för 
vattendistriktet där det anges vilka åtgärder som behöver genomföras för att 
miljökvalitetsnormerna för distriktets vattenförekomster ska kunna följas.  
Nuvarande åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt gäller från 2016–
2021. I åtgärdsprogrammet finns det specifikt en åtgärd som vänder sig direkt till 
Länsstyrelsen och arbetet med förorenade områden:  
 
”Länsstyrelserna ska i sitt arbete med bidragsansökningar och tillsyn av förorenade 
områden fortsätta prioritera områden med påverkan på vattenförekomster där det 
behövs förebyggande eller förbättrande åtgärder för att se till att 
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket, Statens geotekniska 
institut, Sveriges geologiska undersökning och kommunerna.  
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.”  
 
Motiveringen till åtgärden är bland annat att arbetet med förorenade områden 
behöver kopplas ihop med vattenförvaltningen på ett bättre sätt. Vidare beskrivs att 
både länsstyrelsernas tillsyn av förorenade områden och arbetet med att bedöma och 
prioritera behovet och fördelningen av bidrag för efterbehandlingsprojekt behöver 
utgå från ett avrinningsområdesperspektiv. (Länsstyrelsen Kalmar Län, 2016) 
 

Klimat och sårbarhetsanalys  
Som en del av Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning ingår att genomföra en 
klimat- och sårbarhetsanalys (Förordning (2018:1428) om myndigheters 
klimatanpassningsarbete). Analysen ska hållas aktuell genom att den ses över och 
uppdateras vid väsentliga förändringar i verksamheten eller minst vart femte år. 
Under hösten 2020 tas en ny klimat- och sårbetsanalys fram för perioden 2021–2025 
för Länsstyrelsen Östergötland där arbetet med förorenade områden är en del. 
Länsstyrelsen Östergötland har under hösten 2020 tagit fram ett antal 
myndighetsåtgärder i form av mål och aktiviteter för arbetet med förorenade 
områden under perioden 2021–2025. Målen och aktiviteterna har utgått från en 
händelse av översvämning av förorenade områden vid hav, sjö, vattendrag eller p.g.a. 
skyfall med en följdeffekt i from av ras, skred och erosion. Målen och aktiviteterna 
som har tagits fram berör såväl arbetet med tillsyn, bidrag såsom tillsynsvägledning 
gentemot länets kommuner. För mer information och de mål och aktiviteter som 
formulerats för arbetet med förorenade områden se bilaga 2.  
 
 

1.3. Ansvar och finansiering  
Grundtanken i miljöbalken är att den som orsakar en skada eller olägenhet för miljön 
ansvarar för att avhjälpa skadan eller olägenheten tills den upphör. Den som har 
bedrivit den verksamhet eller vidtagit den åtgärd som orsakat föroreningen är skyldig 
att betala efterbehandlingen i syfte att förebygga, hindra eller motverka skada eller 
olägenhet för människors hälsa och miljön, enligt principen förorenaren betalar - 
Polluter Pays Principle. För ansvar krävs dock att verksamheten som gett upphov till 
föroreningssituationen har bedrivits efter den sista juni 1969, dvs. från och med det 
att miljöskyddslagen trädde i kraft. Om ingen ansvarig verksamhetsutövare finns kan 
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fastighetsägaren ha ett ansvar för föroreningen. En förutsättning för detta är att 
fastigheten förvärvats efter miljöbalkens ikraftträdande den 1 januari 1999, samt att 
fastighetsägaren vid köpet känt till – eller borde ha känt till – att fastigheten var 
förorenad. En förutsättning är också att den verksamhet som orsakat föroreningen 
har bedrivits efter den sista juni 1969, dvs. att ett verksamhetsutövaransvar skulle ha 
varit aktuellt om någon verksamhetsutövare funnits kvar.  
 
För mer information om fastighetsägarens ansvar, se följande vägledningar: 

• Fastighetsägares ansvar på Statens geotekniska instituts webbplats  
(SGI, 2020:1) 

 
• Broschyren Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet  

(EBH- portalen, 2016)  
  
Den som vill gräva i eller bygga på mark som är förorenad har också ett ansvar för att 
undersöka och eventuellt sanera marken. Detta oavsett vem som förorenat. 
Markarbeten eller åtgärder i ett område som är förorenat kräver oftast även en 
anmälan till tillsynsmyndigheten enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 
  
Även vid framtagande av detaljplaner finns skyldigheten att vid behov undersöka och 
eventuellt sanera marken för att säkerställa att marken är lämplig för det den 
planläggs för. Vägledning om hantering av förorenade områden vid planläggning 
finns på EBH-portalen under Fysik planering och EBH (www.ebhportalen.se).   
 
Det är svårt att fastställa ansvar och en juridisk utredning görs i varje enskilt fall. 
Finns ingen ansvarig kan under vissa förutsättningar undersökningar och saneringar 
utföras med hjälp av statliga bidrag. Naturvårdsverket administrerar bidraget och 
beviljar bidragsansökningar för utredningar och efterbehandlingsåtgärder av 
förorenade områden. Kommunen söker bidrag hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen 
ansöker i sin tur om bidrag hos Naturvårdsverket. 
 
Regeringen har bestämt hur det statliga bidraget får användas i förordningen 
(2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant 
avhjälpande. Bidraget får användas till: 

• Undersökningar för att ta reda på om ett område är förorenat 
• Ansvarsutredning 
• Utredningar som behövs för att efterbehandlingsåtgärder ska kunna 

genomföras 
• Efterbehandlingsåtgärder 
• Uppföljning och utvärdering av efterbehandlingsåtgärder 

 
Från och med 2016 finns det även möjlighet att ansöka om ett särskilt bidrag för 
efterbehandlingsåtgärder i syfte att bygga bostäder. Mer vägledning om ansvar för 
förorenade områden finns att finna via EBH- portalen samt Naturvårdsverkets 
hemsida.  
 

1.4. Organisation och samverkan  
1.4.1 Länsstyrelsen Östergötlands organisation  
Under 2019/2020 genomfördes en stor omorganisation av Länsstyrelsen 
Östergötland. Totalt är organisationen uppdelad i fyra avdelningar där 
efterbehandlingsarbetet på Länsstyrelsen till största del utförs inom Enheten för 
tillsyn och förorenade områden som tillhör Avdelningen för miljö och natur, figur 7.  

https://www.swedgeo.se/sv/kunskapscentrum/om-geoteknik-och-miljogeoteknik/geoteknik-och-markmiljo/fororenade-omraden/fragor-och-svar-fororenad-fastighet/
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/Juristsamverkan/Broschyr-fastighetsagares-ansvar.pdf
http://www.ebhportalen.se/
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/%C3%96vrigt/Ansvar-fororenade-omraden.pdf
http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6501-0
http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6501-0
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Vid årsskiftet 2020/2021 kommer Enheten för tillsyn och förorenade områden att 
delas upp och en ny enhet för förorenade områden kommer att bildas. Från och med 
den 1 januari 2021 kommer därmed efterbehandlingsarbetet på Länsstyrelsen till 
största delen bedrivas inom Enheten för förorenade områden. För samordning 
gentemot Naturvårdsverket har enheten en kontaktperson.  
 
Länsstyrelsens efterbehandlingsarbete omfattar flera delar såsom:  

• Samordna länets bidragsarbete och arbeta med förorenade objekt som 
beviljats statliga medel från Naturvårdsverket för undersökningar och 
åtgärder.  

• Bedriva tillsyn på pågående och avslutade verksamheter där Länsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet.  

• Ge vägledning till länets kommer som stöd i deras arbete i de fall kommunen 
är tillsynsmyndighet.  

• Vara huvudman för undersökningar och under 2020 testar vi även att vara 
huvudman för två mindre åtgärder, ett arbetssätt som kommer att utvärderas 
under 2021.  

• Uppdatera Länsstyrelsernas gemensamma databas för förorenade områden; 
EBH- stödet, se kap. 1.5 för mer information.  

 
Vidare fungerar enheten vid behov som internt stöd vid handläggning av anmälnings-
och prövningsärenden enligt miljöbalken samt i plan-, vattendirektiv- och 
miljömålsfrågor. Enheten arbetar också tvärsektoriellt med övriga enheter inom 
Länsstyrelsen i frågor som till exempel rör kulturmiljö, naturmiljö och vatten.  
 

Figur 7. Länsstyrelsen Östergötlands organisation 2020-10-14 
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1.4.2 Internationell samverkan  
Mellan åren 2015–2019 bedrev 
Länsstyrelsen Östergötland ett EU- 
projekt, INSURE (INnovative 
SUstainable REmediation), inom EU- 
programmet Interreg Central Baltic. 

INSURE var ett projekt som arbetade för att minska utsläppen av giftiga ämnen från 
förorenade områden till Östersjön. Projektet bestod av partners från Sverige, Finland 
och Lettland. Från Sverige deltog även Motala kommun som partner. En stor del av 
Länsstyrelsens arbete bestod i att finna bättre metoder för tillsynsarbetet avseende 
förorenade områden och hållbara saneringsmetoder. Inom projektet arbetade 
Länsstyrelsen även med att förbättra tekniska verktyg såsom GIS, databaser och 
datamodeller för att förbättra prioritering och visualisering av förorenade områden. 
Mer information om projektet samt dess resultat finns på projektets hemsida  
(www.insureproject.se).  
 

1.4.3 Övrig samverkan  
Vi samarbetar på olika sätt med andra länsstyrelser bland annat genomför vi 
tillsynsvägledningsaktiviteten TVL-cykel Syd där vi tillsammans med Länsstyrelserna 
i Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län arbetar med tillsynsvägledning gentemot 
länens kommuner. För mer information om TVL- cykel Syd se kap. 3.4.  
 
Vi samarbetar med flera andra statliga myndigheter bland annat SGU (Sveriges 
Geologiska Undersökning) som har varit och är huvudman för flera undersökningar 
och åtgärder i länet. Just nu är SGU till exempel huvudman för den sanering som 
genomförs vid Brandsnäs såg i Ydre kommun.  
 
Länsstyrelsen Östergötland stöttar genom sitt medlemskap hemsidan 
Åtgärdsportalen, www.atgardsportalen.se.  Åtgärdsportalen är en hemsida som 
beskriver åtgärdsmetoder för efterbehandling av förorenade områden. SGF (Svenska 
Geotekniska Föreningen) är huvudman för hemsidan och i referensgruppen för 
hemsidan finns blanda annat representanter från Naturvårdsverket, SGI, SGU och 
Länsstyrelserna. Ett arbete pågår även med att ta fram en Undersökningsportal som 
kan användas som stöd i arbetet med att genomföra undersökningar av förorenade 
områden.  
 
Renare mark, www.renaremark.se, är en intresseförening om förorenade områden 
som Länsstyrelsen Östergötland under många år varit involverad i. Vi har haft många 
olika roller men just nu ingår vi i styrelsen för Renare mark öst.  
 
 
  

1.5. Länsstyrelsernas databas för 
förorenade områden  

Information om förorenade områden lagras i den nationella databasen över 
potentiellt och konstaterat förorenade områden, EBH-stödet. Databassystemet är i 
dagsläget tillgängligt för landets länsstyrelser. Objekt som finansieras med statliga 
bidrag är också tillgängliga för Naturvårdsverket. Uppgifterna i databasen är 
offentliga och genom kontakt med Länsstyrelsen har aktörer och berörda som 
behöver få kunskap och material, möjlighet att få del av uppgifterna i databasen om 
aktuella områden. På Länsstyrelsens externa webb finns också ett punktskikt i en 
karttjänst som allmänhet och andra kan titta i där vissa uppgifter framgår, via 

http://www.insureproject.se/
http://www.atgardsportalen.se/
http://www.renaremark.se/
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punkten, om respektive förorenat område. Databasen har dessutom en koppling till 
VISS (Vatteninformationssystem Sverige) och fastighetsregistret. 
 
Syftet med databasen är att samla in, lagra och fortlöpande kvalitetssäkra information 
om potentiellt och konstaterat förorenade områden. Innehållet består av 
grundläggande uppgifter om lokalisering, i vilken fas arbetet med området är och 
annan information som beskriver objektet. Därtill kan exempelvis utrednings- och 
åtgärdsrapporter laddas upp i databasen. Informationen används för prioritering av 
efterbehandlingsinsatser (lokalt, regionalt och nationellt). Kunskap om ett förorenat 
område kan vara viktig inför exempelvis markarbeten, ledningsdragning och 
fastighetsköp. Underlaget i databasen är möjligt att använda i planarbetet, till 
exempel vid exploatering. Information om var och vilka eventuella föroreningar som 
har lämnats kvar efter olika efterbehandlingar bevaras också i databasen. 
 
Innehållet i databasen är inte, och kommer aldrig att kunna vara, helt komplett eller 
uppdaterat då vi på Länsstyrelsen inte har kännedom om alla undersökningar och 
åtgärder som genomförs. Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera information om 
objekten i databasen. Det sker bland annat genom att länets kommuner skickar in 
uppgifter om nya undersökningar eller åtgärder som har genomförts.  
 

 

1.6. Prioriteringsgrunder i länet  
 

För att hantera alla de närmare 80 000 potentiellt förorenade platser som 
länsstyrelserna tillsammans har pekat ut i landet har Naturvårdsverket utvecklat en 
metod för att prioritera de mest angelägna objekten. Alla identifierade platser 
registreras i databasen EBH-stödet. I Östergötland finns drygt 4 000 identifierade 
platser. På de platser där det förekommit verksamheter som man av erfarenhet vet 
kan orsaka markföroreningar görs en riskklassning. Den görs utifrån vilka ämnen 
som hanterats i verksamheten, spridningsförutsättningar på platsen samt känslighet 
för människor och skyddsvärde för miljön. Riskklassningen visar vilken risk ett 
område kan utgöra för människors hälsa och miljö (Naturvårdsverket, 1999).   
 
Områden med hög riskklass (riskklass 1 och 2) bör utifrån miljömålen prioriteras och 
undersökas mer noggrant genom markundersökningar och provtagningar. Platser där 
riskerna bedöms som måttliga eller låga (riskklass 3 och 4) prioriteras normalt inte 
för vidare undersökningar eller åtgärder. Om området exploateras, eller om 
markanvändningen ändras, kan områden med riskklass 3 och 4 ofta behöva 
undersökas och vid behov åtgärdas. Det kan också komma fram nya uppgifter som 
gör att riskklassningen bör ändras. Uppgifterna i länsstyrelsernas databas används 
som underlag i andra typer av ärenden som till exempel tillsyn, tillståndsprövning och 
fysisk planering.  
 
Riskklassningen utgör den första prioriteringen av vilka objekt som det ska arbetas 
vidare med. Då det finns ett stort antal objekt i de högsta riskklasserna, riskklass 1 och 
2, finns det behov av verktyg för ytterligare prioritering mellan objekten. 
 
Länsstyrelsen arbetar redan med många av våra tillsynsobjekt i riskklass 1 och det 
finns sedan tidigare ett system för prioritering mellan dessa. Riskklass 1 objekten 
rangordnas i en prioriteringslista, se bilaga 1, för att de mest angelägna områdena ska 
undersökas och åtgärdas först. Exempel på prioriteringsgrunder är typ av förorening, 
hälsorisker vid objektet, hur stor spridning av föroreningen som sker till skyddsvärda 
vatten och risker för spridning kopplat till översvämning och klimatförändringar. 
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Objekten i riskklass 2 är fler och vi har inte lika mycket kunskap om dem som vi har 
om objekten med riskklass 1. Det gör att prioriteringen mellan objekten blir svårare. 
Länsstyrelsen håller på att vidareutveckla prioriteringsgrunder för att kunna göra en 
så bra prioritering som möjligt även för riskklass 2-objekten. De prioriteringsgrunder 
som beaktas idag är till exempel om objektet påverkar miljökvalitetsnormer och om 
tillsynsdriven efterbehandling är möjlig.  
 
Det finns ett stort antal objekt, för vilka kommunerna har tillsynsansvar, som endast 
har identifierats och branschklassats. Vi ser ett behov av att fler kommuner kommer 
igång med inventeringsarbetet. De kommuner som har många förorenade objekt kan 
behöva ta fram metoder för prioritering. Länsstyrelsen kan stödja kommunerna i 
detta arbete.   
 
I flertalet av kommunerna initieras i dagsläget en stor del av arbetet med förorenade 
områden av exploatering. Det innebär att exploateringsintresset till stor del styr vilka 
objekt som prioriteras. Några av kommunerna arbetar dock med att få fram en 
långsiktig planering för arbetet med förorenade områden och strategier för 
prioritering mellan objekten. Länsstyrelsens kommande fokus på Strategipaketet (se 
kap. 3.4 för mer information) kan förhoppningsvis leda till att fler kommuner kan 
arbeta mer långsiktigt och prioritera egeninitierad tillsyn i större uträckning. Med ett 
sådant arbetssätt kan kommunerna prioritera de mest förorenade områdena 
(riskklass 1 och 2) först.   
 

 
1.7. Strategi för arbetet med förorenade 

områden  
För att nå våra uppsatta mål så har vi tagit fram en övergripande strategi för vårt 
arbete med efterbehandling under åren 2021–2023. Strategin gäller för 
Länsstyrelsens arbete inom både tillsyn, tillsynsvägledning och statliga bidrag. Vår 
övergripande strategi är att: 
 

• Arbeta mot våra uppsatta regionala mål.  
• Arbeta med riskklass 1 objekt enligt prioriteringslistan i bilaga 1.  
• Prioritera arbete med de riskklass 2-objekt där vi kan göra störst nytta.  
• På ett strukturerat sätt följa upp att vi och länets kommuner arbetar mot våra 

mål för efterbehandling. 
 
Närmare beskrivning av hur vi kommer arbeta mot våra mål beskrivs nedan i kap. 
1.7.1–1.7.5.  
 
Som nämndes i kap. 1.6., Prioriteringsgrunder i länet, har objekten i riskklass 1 
prioriterats i prioriteringslistan. Prioriteringslistan omfattar samtliga objekt i 
riskklass 1 i länet och vi arbetar i dagsläget med huvuddelen av objekten. Strategin för 
dessa objekt är att få dem framåt i efterbehandlingskedjan så att de slutligen blir 
åtgärdade eller så pass väl utredda att det är visat att riskerna inte är så stora som 
befarat och att åtgärder inte krävs.   
 
Nytt för det här regionala programmet är att vi har ett mål för tillsynsvägledning till 
länets kommuner. Vi på Länsstyrelsen ser ett behov av att ha ett mål och en strategi 
för tillsynsvägledningen då en stor del av efterbehandlingsarbetet sker på kommunal 
nivå. Länsstyrelsen behöver stötta upp med relevant tillsynsvägledning så vi 
gemensamt kan nå de regionala målen.  
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En del i vår strategi för vårt arbete med efterbehandling är att vi ska följa upp hur 
arbetet löper på i länet. Det kommer ske genom årliga enkäter med frågor om 
kommunernas arbete med de regionala målen.  
 
Utöver de övergripande strategierna för vårt arbete så kommer vi, som tidigare 
nämnts, arbeta med att implementera Strategipaketet i länets kommuner. Det 
kommer att påverka hur vi arbetar med tillsynsvägledningen och uppföljningen av 
kommunernas arbete de kommande åren.  
 
Annat som kommer att ha påverkan på vår strategi för arbetet med förorenade 
områden är de mål och åtgärder som tas fram i klimat- och sårbarhetsanalysen. Det 
kommer att mynna ut i en handlingsplan som ska gälla i fem år framåt.  
 

1.7.1. Strategi för inventering 
Länsstyrelsen har som mål att de prioriterade förorenade områdena ska vara 
inventerade till år 2030, se kap. 1.2.3. Det handlar om knappt 500 objekt som ännu 
inte är inventerade. En stor del av detta arbete kommer att ske hos länets kommuner 
då de är tillsynsmyndighet för majoriteten av objekten som ännu inte har inventerats. 
För att kommunerna ska ha möjlighet att nå målet planerar Länsstyrelsen att ge 
stöttning i form av vägledning och tillhandahålla underlagsmaterial som kan 
underlätta arbetet. Vi kommer att ta fram listor över de förorenade områden som är 
aktuella för inventering i varje kommun. Det är viktigt att de mest prioriterade 
objekten inventeras först. Strategin och det regionala målet säger därför att 
inventering ska påbörjas av objekt i branschklass 1 och 2 under de kommande tre 
åren. För den del som kvarstår av Länsstyrelsens inventering så ska den vara slutförd 
till 2023.  
 

1.7.2. Strategi för undersökningar och utredningar 
Det regionala mål som Länsstyrelsen formulerat för undersökningar under perioden 
2021–2023 är att genomföra MIFO- fas två undersökningar eller motsvarande på 50 
EBH- objekt i länet som har riskklassats som mycket stor risk eller stor risk (riskklass 
1 eller 2), se kap. 1.2.3. Målet gäller både vårt eget och kommunernas arbete vid 
tillsyn, bidragsarbete och exploatering. Målet har tagits fram i syfte att få till fler 
undersökningar och öka takten i efterbehandlingsarbetet i länet.   
 
De områden som prioriterats efter riskklassningen, både inom tillsyn och arbete med 
statliga bidrag, bör undersökas mer noggrant genom markundersökningar och andra 
provtagningar. Därefter avgörs om området behöver undersökas vidare, om 
efterbehandlingsåtgärder behövs och i vilken omfattning. Till hjälp vid prioritering av 
vilka objekt i riskklass 1 som bör undersökas först finns prioriteringslistan (se 3.1 
samt bilaga 1) för prioritering mellan riskklass 1-objekt. För prioritering mellan objekt 
i riskklass 2 håller vi på att ta fram ett verktyg för att underlätta urvalet av objekt (se 
1.6.).  
 
Undersökningar av förorenade områden genomförs stegvis. Några av de begrepp som 
används för de olika stegen är MIFO-fas 2, förstudie och huvudstudie. MIFO-fas 2 är 
en inledande undersökning som syftar till att ta reda på om platsen är förorenad. 
Förstudien är en lite mer omfattande översiktlig utredning som syftar till att bedöma 
om det finns ett behov av efterbehandlingsåtgärder. Om resultatet av förstudien visar 
att det finns ett åtgärdsbehov och objektet bedöms vara prioriterat genomförs en 
huvudstudie. Huvudstudien ska genomföras så grundligt att ett beslut om eventuell 
åtgärd ska kunna tas med ledning av resultaten. 
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År 2009 utkom Naturvårdsverket med tre vägledande rapporter för utredningsarbetet 
av förorenade områden (rapport 5976, 5977 och 5978), figur 8. Framförallt i rapport 
5978-Att välja efterbehandlingsåtgärd beskrivs översiktligt utredningsprocessens 
olika steg. Rapporterna är användbara även inom det tillsynsdrivna 
efterbehandlingsarbetet.  
 

 

1.7.3. Strategi för åtgärder  
I länet behöver vi komma vidare och genomföra flera åtgärder av förorenade områden 
för att nå målet om en giftfri miljö till 2050. Det mål vi formulerat för kommande tre 
år är att åtgärda fem förorenade områden som riskklassats som riskklass 1 (mycket 
stor risk) och tjugo förorenade områden som klassats som riskklass 2 (stor risk). För 
det sistnämnda målet har vi pekat ut att Länsstyrelsen ansvarar för sju av de tjugo 
objekten och länets kommuner för tretton objekt.  
 
Det finns flera olika åtgärder att ta till för att efterbehandla ett förorenat område. 
Vilken åtgärd som är lämpligast bedöms från fall till fall. Det kan ta lång tid från det 
att ett förorenat område upptäcks till att platsen blir sanerad. Saneringar är oftast 
mycket kostsamma. Den vanligaste åtgärden är fortfarande att förorenade massor 
grävs upp och transporteras bort till en deponi eller en anläggning där man behandlar 
eller renar massorna. Det går också att rena massorna på plats med olika metoder. 
Valet av åtgärd och behandlingsmetod är beroende av vilken typ av förorening det rör 
sig om. 
 
I Naturvårdsverkets rapport Att välja efterbehandlingsåtgärd (rapport 5978) finns en 
preferenslista för hjälp vid prioritering av åtgärdsmetoder. Rangordningen bör ske 
enligt följande:   
 
1. Destruktion 
2. Separation och koncentration  
3. Omvandling 
4. Fastläggning 
5. Deponering eller inneslutning 
 
Då deponering eller inneslutning generellt bör vara det sista alternativet är det 
önskvärt att fler saneringar genomförs på annat sätt än genom att gräva upp och 
deponera de förorenade massorna. För att främja detta har Svenska Geotekniska 
Föreningen tagit fram Åtgärdsportalen (se 1.4.3), en hemsida som beskriver 
tillgängliga åtgärdsmetoder för efterbehandling av förorenade områden. På hemsidan 
finns information om vanliga föroreningar, möjliga åtgärdsalternativ för dessa samt 

Figur 8. Naturvårdsverkets vägledande rapporter, Rapport 5976, 5977 och 5978 
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referensprojekt. Det pågår även många forskningsprojekt i landet för att hitta nya 
metoder för efterbehandling. Från myndighetshåll är det också en tydlig målsättning 
att öka andelen saneringar som genomförs med andra tekniker än schakt med 
efterföljande deponering. Det är bland annat en prioriteringsgrund för 
Naturvårdsverket när de beviljar bidrag för efterbehandling. Länsstyrelsen har satt 
upp ett regionalt mål om att det ska genomföras ett antal saneringar med annan 
teknik än schakt med efterföljande deponering. Ett exempel på en sanering som pågår 
med annan teknik är den termiska reningen vid Gasverket i Norrköping.   
 

1.7.4. Strategi för efterbehandlingsarbetet som 
finansieras med bidrag  
Resultaten från inventeringsarbetet och vår strategi för efterbehandling används för 
att prioritera vilka objekt vi ska arbeta med. För områden där det saknas ansvarig, 
som ska bekosta undersökningar, kan kommunen och Länsstyrelsen ansöka om 
medel från Naturvårdsverket för att göra en översiktlig undersökning av objektet 
(MIFO- fas 2 eller förstudie). Den möjligheten finns endast för objekt som i 
inventeringen tilldelats riskklass 1, och i viss mån för objekt i riskklass 2. Efter att 
förstudien genomförts och resultaten granskats görs sedan en ny riskbedömning. Om 
objektet fortfarande anses prioriterat kan medel sökas för en fördjupad undersökning 
(huvudstudie).  
 
Naturvårdsverket har en nationell plan för fördelning av statliga bidrag för 
efterbehandling (rapport 6720). I planen finns urvalskriterier som ska vara 
vägledande för Naturvårdsverket vid beslut om bidrag. Urvalskriterierna syftar till: 
 

• Avhjälpande av akuta och allvarliga risker för miljö och människors hälsa 
• Färdigställa pågående och initierade projekt 
• Tillsynsdriven efterbehandling 
• Innovation och utveckling av tekniker, metoder och arbetssätt 
• Hänsyn till klimatrelaterade risker 
• Effektiv anslagshantering 
• Minskning av den totala belastningen på recipienterna 
• Ökat bostadsbyggande 

 
För mer information se också Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för användning och 
hantering av bidrag till efterbehandling och sanering. Kvalitetsmanualen uppdateras 
löpande av Naturvårdsverket. (Naturvårdsverket, 2019:2). 
 
Vid undersökningar med statsbidrag kan kommunen, Länsstyrelsen eller annan 
statlig huvudman ansvara för genomförandet. Kommunernas engagemang kan 
variera från att kommunen står för hela arbetet till att Länsstyrelsen sköter 
upphandling och konsultkontakter och endast håller kommunen informerad. 
Länsstyrelsen har ett ramavtal för miljötekniska markundersökningar som nyttjas i de 
fall vi är huvudman. Länsstyrelsen planerar att ansöka om bidrag för några MIFO- fas 
2 utredningar per år under kommande treårsperiod.  
 
Länsstyrelsen ser gärna att kommunerna deltar i så stor utsträckning som möjligt, 
inte minst i kompetenshöjande syfte. Detta är mycket värdefullt när kommunen i ett 
senare skede ska vara huvudman vid en eventuell efterbehandlingsåtgärd. 
Kommunen har möjlighet att få ersättning för den kostnad det innebär att vara 
projektledare för ett bidragsprojekt.  
 
Efter utförd huvudstudie kan kommunen ansöka till Länsstyrelsen om avhjälpande av 
föroreningsskada för objektet. Om objektet anses regionalt prioriterat och övriga 
kriterier i bidragsförordningen uppfylls ansöker Länsstyrelsen till Naturvårdsverket 
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om statliga medel för objektet. Om bidrag beviljas får huvudmannen ett beslut av 
Länsstyrelsen med villkor som styr hur medlen får användas under genomförandet av 
projektet. Länsstyrelsen arbetar aktivt och målinriktat för att få fler kommuner att 
genomföra utredningar och åtgärder i statligt finansierade efterbehandlingsprojekt. 
Det är nödvändigt med en ökad takt för att nå miljömålet om att förorenade områden 
ska vara åtgärdade till år 2050. 
 
Sedan några år tillbaka är det möjligt att söka statsbidrag i avsikt att sanera 
förorenade områden för att kunna bygga bostäder. I de fallen är det förorenade objekt 
i riskklass 1–3 som kan vara aktuella. Det ska även finnas en bostadsbrist i 
kommunen och saneringskostnaden ska utgöra ett hinder för bostadsbyggande. 
Ansökan om bidrag sker på samma sätt som det ordinarie bidraget för 
efterbehandling via Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har ett utpekat uppdrag att 
informera kommunerna om bidraget och identifiera nya områden där det kan vara 
aktuellt med att söka bidrag. Vi stöttar också kommunerna i arbetet med att ta fram 
ansökan.  
 
Om inte kommunen har förutsättningar eller möjlighet att vara huvudman kan SGU 
(Sveriges geologiska undersökning) ta på sig att vara huvudman för åtgärden. I 
Östergötland är SGU huvudman för till exempel saneringen vid Brandsnäs såg i Ydre 
kommun. 
 
 

1.7.5. Strategi för efterbehandlingsarbetet som 
finansieras med tillsynsmedel 
Operativ tillsyn 
Resultaten från inventeringsarbetet och prioritering utifrån vår strategi för 
efterbehandling ligger till grund för prioriteringen mellan objekt även inom 
tillsynsarbetet. Pågående verksamheter inventeras genom ordinarie 
miljötillsynsarbete, då verksamhetsutövarna tar fram underlag och material och ger 
förslag till riskklassning. Slutlig riskklassning bestäms däremot av 
tillsynsmyndigheten.  
 
Vi har en arbetsgrupp som arbetar med de pågående verksamheterna. I gruppen 
diskuteras bland annat prioriteringar och ärenden för att vi ska göra samma 
bedömningar i liknande frågor. Länsstyrelsen har utvecklat ett arbetssätt som i stort 
innebär att pågående verksamheter ska arbeta strategiskt och långsiktigt med sina 
förorenade områden och ta fram handlingsplaner för sitt arbete. Hittills har cirka tio 
företag tagit fram handlingsplaner. På längre sikt är strategin att de flesta pågående 
verksamheter där vi är tillsynsmyndighet för ska ha en handlingsplan för sitt arbete 
med förorenade områden.  
 
Vi har också en arbetsgrupp för nedlagda verksamheter, både de där det finns en 
ansvarig part kvar och där det saknas ansvarig. Även den gruppen ansvarar för att 
föreslå en prioritering av vilka verksamheter som ska arbetas vidare med. Arbete 
pågår med att vidareutveckla det verktyg som tagits fram som hjälp i prioriteringen av 
framförallt riskklass 2 objekt, se även 1.6. Prioriteringsgrunder.  
 
Den primära målsättningen för både pågående och nedlagda verksamheter är att de 
mest angelägna områdena undersöks och åtgärdas först, för att därigenom få största 
möjliga riskreduktion. I första hand är det riskklass 1 objekt som prioriteras vidare för 
fortsatt undersökning och åtgärd. För att uppnå miljömålen måste även riskklass 2 
objekten prioriteras högre i tillsynsarbetet och här måste takten öka framöver. 
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Grundprincipen är att den myndighet som ansvarar för tillsynen av ett visst objekt 
också ska se till att ansvarsfrågan utreds. Ansvarsutredningar utförs därför av både 
Länsstyrelsen och kommunerna. Då det kräver tid att ta fram ansvarsutredningar blir 
det ofta en flaskhals som fördröjer processen och hindrar att arbetet kommer vidare.  
 
För de flesta kommunerna är tillsynen över förorenade områden till mycket stor del 
händelsestyrd. De handlägger ärenden som berör undersökningar och saneringar i 
samband med exploateringar, nedläggning av verksamheter, installation av 
bergvärmepumpar, infrastrukturprojekt samt vid stora nybyggnadsprojekt där 
industriområden omvandlas till bostäder. Tillsyn sker också i samband med 
miljötillsyn på pågående verksamheter.  Här kan Länsstyrelsens kommande arbete 
med strategipaketet vara ett sätt att få kommunerna att bättre kartlägga lägesbilden i 
den egna kommunen och behovet av egna insatser och resurser. Generellt behöver 
kommunerna satsa mer resurser på arbetet med egeninitierad tillsyn av prioriterade 
objekt (riskklass 1 och 2), se även 3.4.  
  

Tillsynsvägledning  
En stor del av objekten som är högt prioriterade efter inventering (riskklass 1 eller 2) 
har kommunal tillsyn. Av objekten i riskklass 1 är det drygt 60% som har kommunal 
tillsyn och för objekt i riskklass 2 är andelen cirka 90%. Hur kommunerna prioriterar 
arbetet med förorenade områden varierar kraftigt i länet. Detta innebär att objekt 
som är högt prioriterade i inventeringen inte blir föremål för aktiva tillsynsinsatser i 
de kommuner som inte har avdelat tillräckliga resurser för att arbeta med förorenade 
områden. 
 
Ett sätt att underlätta arbetet för kommunerna är om Länsstyrelsen kan 
tillhandahålla varierad och relevant tillsynsvägledning. Länsstyrelsen Östergötland 
har vid ett flertal tillfällen frågat kommunerna vilken vägledning de skulle behöva. 
Behovet varierar, beroende på kommunernas olika förutsättningar. Exempel på 
tillsynsvägledning som efterfrågas är vägledning i specifika ärenden, utbildningar och 
gemensamma tillsynsprojekt. 
 
Helt klart är att tillsynsvägledning en viktig del av Länsstyrelsens arbete. 
Kommunerna ansvarar för tillsynen vid många tillsynsobjekt och är ofta involverade i 
exploateringsprojekt. Hög kompetens och stort engagemang hos både Länsstyrelsen 
och kommunerna är en förutsättning för att miljömålen ska kunna nås.  
 
Framåt kan arbete med strategipaketet för kommunerna bli en viktig del i 
Länsstyrelsens tillsynsvägledning och kan verka för mer egeninitierat arbete hos 
kommunerna, se även 3.4.  
 

Juridiskt stöd 
Juridiskt stöd är en viktig förutsättning för ett framgångsrikt tillsynsarbete. Då 
ärendena ofta är komplexa med till exempel flera ansvariga bolag behövs juridiskt 
stöd i större omfattning än vid andra tillsynsärenden. Erfarenheten visar också att 
många tillsynsbeslut överklagas. Det är därför viktigt att en juridisk granskning görs 
av formuleringarna i föreläggandena. Juridisk kompetens är också mycket viktigt för 
att kunna diskutera frivilliga överenskommelser i ärenden där det finns delvis 
ansvariga bolag.   
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2. Läget i länet  

2.1. Regionala förutsättningar  
Östergötland har en industrihistoria där vissa näringsgrenar ur miljösynpunkt är av 
större intresse än andra. Liksom i övriga Sverige har industrin i Östergötland vuxit 
fram längs forsande vattendrag. Därför finns i länet många mindre brukssamhällen 
längs vattendrag och själva bruksområdet är i många fall kraftigt förorenat. 
Stora industri- och näringssektorer, som historiskt orsakat förorenade områden i 
länet är till exempel gruvbranschen, pappers- och massafabriker, textilindustrin, 
sågverk och verkstadsindustrin. De kommuner i länet som haft en lång och intensiv 
industrihistoria, som till exempel Norrköping och Motala, har i dag ett stort antal 
förorenade områden. I kommuner såsom Vadstena, Söderköping och Ödeshög har 
industrietableringarna inte varit lika omfattande och antalet förorenade platser är 
därför betydligt färre.  
 

2.1.1 Verkstadsindustrin 
Många bruksområden är lokaliserade längs vattendragen och risken för spridning av 
föroreningar till vattnet är en av anledningarna till att bruksområden generellt 
tilldelas höga riskklasser. Saneringar har utförts vid några bruksområden, till exempel 
i centrala Gusum, där Gusums Bruk AB tidigare bedrev verksamhet. Dock är 
fortfarande flertalet av länets bruksområden förorenade och kommer så att vara 
under många år framöver. 
 
I Motala etablerade sig Motala Verkstad, som anses vara Sveriges första större 
verkstadsindustri. I Linköping har SAAB tillsammans med andra kunskapsintensiva 
teknikföretag dominerat industrin medan i Åtvidaberg utvecklades Facit till en 
världsledande tillverkare av mekaniska räknemaskiner. I Finspång finns en 
industrihistoria som sträcker sig tillbaka till 1500-talet, men dagens industrier har sitt 
ursprung i Finspångs Metallverk och Svenska Turbinfabriks aktiebolag Ljungström, 
STAL, som etablerades i början av 1900-talet vid Skutbosjön-Dovern. Gemensamt för 
ovanstående platser är att de historiska tillverkningsprocesserna kvarlämnat 
föroreningar som vi idag måste hantera och vid behov åtgärda. 
 

2.1.2 Gruvbranschen   
Gruvindustrins historia sträcker sig tillbaka till 1300-talet och förmodligen är 
verksamheten ännu äldre. I början av 1700-talet inleddes en intensiv malmletning 
och de flesta av de ca 400 objekt inom branschen gruvavfall som finns registrerade i 
länets databas uppkom under denna tid. Ur föroreningssynpunkt är det främst 
sulfidmalmerna som utgör ett problem. Varpen som ligger vid gamla 
sulfidmalmsgruvor vittrar kraftigt i kontakt med luft och vatten vilket resulterar i att 
svavelsyra bildas som tillsammans med tungmetaller lakas ut till omgivningen. Den 
mest omfattande brytningen av sulfidmalm i länet har förekommit i Bersbo i 
Åtvidabergs kommun. Övriga sulfidmalmsgruvor i länet med hög riskklass är 
Arvidsberg i Norrköpings kommun, Malmviksgruvan i Åtvidabergs kommun, Fångö i 
Valdemarsviks kommun och Sätra i Finspångs kommun. Östergötland är också ett av 
de län där det förekommer alunskiffer i berggrunden. Alunskiffer innehåller ofta höga 
halter av uran, koppar, nickel, molybden, arsenik, vanadin och skifferolja. Vid 
Knivinge i Linköpings kommun har alunskiffer brutits och restprodukten i form av 
rödfyr med högt föroreningsinnehåll har gjort att objektet tilldelats högsta riskklass.  
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2.1.3 Pappers- och massafabriker  
I länet finns många pappersbruk, både nedlagda och idag verksamma. Verksamheter 
med gamla rötter i länet är Holmens bruk, Fiskeby bruk, Skärblacka bruk och Kisas 
pappersbruk. Vid flera pappersbruk är marken förorenad av kisaska. Kisaskan, som 
ofta innehåller höga halter av arsenik och andra tungmetaller, är en restprodukt från 
den tiden då svaveldioxid framställdes genom rostning av svavelkis. Andra 
föroreningar som är vanliga vid pappersbruk är kvicksilver. I Kisasjön nedströms 
pappersbruket finns till exempel fiberbanker som är förorenade med kvicksilver.  
 

2.1.4 Sågverk 
I de södra delarna av länet har skogs- och sågverksindustri historiskt varit en 
framträdande bransch. Det är framförallt olika metoder av träskyddsbehandlingar 
som orsakat förorenade markområden. Det finns många exempel på nedlagda 
impregnerings- och doppningsplatser som visat sig vara kraftigt förorenade, oftast av 
arsenik eller dioxin beroende på vilken metod som använts. Undersökningar och 
åtgärder planeras därför i länet vid ett flertal anläggningar inom denna bransch inom 
de närmaste åren, bland annat startade en åtgärd vid Brandsnäs såg i Ydre kommun 
under 2020 och en åtgärd är även planerad vid Lakvik såg i Åtvidabergs kommun 
under 2021 och 2022. Flera objekt har sedan tidigare också åtgärdats, till exempel 
objektet Ydrefors träförädling i Ydre kommun under 2013 och Bestorp såg i 
Linköpings kommun under 2019.  
 

2.1.5 Textilindustrin 
Under 1800-talet växte textilindustrin i Sverige och hälften av klädestillverkningen i 
skedde i Norrköping. De goda tiderna varade ända fram till 1950-talet då 
konkurrensen från utlandet började märkas. Konkurrensen blev för svår och 1970 
fanns bara ett fåtal tillverkare kvar. Vid exploateringar i centrala Norrköping måste 
utredningar utföras för att kartlägga föroreningssituationen innan byggnation kan 
göras. Undersökningar pågår också på flera platser nära Motala Ström där de flesta av 
textilindustrierna i Norrköping låg.    
 

2.1.5 Brandövningsplatser  
PFAS eller högfluorerade ämnen är ett samlingsnamn för en stor grupp organiska 
ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt för 
PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner och vissa PFAS kan ha skadliga 
effekter, både för människa och miljön. Alla PFAS-ämnen är syntetiskt framställda 
och finns inte naturligt i miljön. (Kemikalieinspektionen, 2020)  
 
Förorenade områden med PFAS kan förekomma inom flera verksamhetstyper såsom; 
brandövningsplatser, industriområden, deponier, avloppsreningsverk eller där 
bränder inträffat (Länsstyrelsen Skåne, 2018). Enligt Kemikalieinspektionen är den 
största utsläppskällan av PFAS som identifierats i Sverige från användning av 
brandskum vid brandövningsplatser (Kemikalieinspektionen, 2020). I Östergötland 
har PFAS- föroreningar konstaterats på flera förorenade områden till exempel inom 
den tidigare flygflottiljen F13 på Bråvalla, Norrköping och Malmens flygplats, 
Linköping.  
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2.1.6 Deponier  
Hanteringen av avfall har varierat genom åren och i länet finns ett stort antal 
nedlagda deponier som potentiellt kan sprida föroreningar.  
 
Ofta är såväl miljöskyddet som deponins lokalisering generellt sämre vid äldre 
deponier än de som är i drift idag. Deponier utgör en risk för spridning av 
föroreningar till grund- och ytvattnet men kan även vara en källa till utsläpp av 
växthusgaser i form av metangas. (SGU, 2014) 
 
I dagsläget (oktober 2020) finns det 218 deponier registrerade i Länsstyrelsens 
databas EBH- stödet varav knappt hälften har klassats utifrån MIFO- metodiken. 
Flera kommuner har arbetat med MIFO- klassning av deponier och andra planerar att 
genomföra det framöver. Att genomföra inventering av deponier är viktig del i arbetet 
med förorenade områden och bidrar till en ökad kunskap och är en viktig del i det 
framtida prioriteringsarbetet. 
 

2.1.7 Kemtvättar 
Kemtvätt med lösningsmedel är en relativt vanligt förekommande bransch avseende 
förorenade områden i länet.  
 
En definition som kan göras av en kemtvätt är en rengöring av textilier med andra 
vätskor än vatten. Det lösningsmedel som används löser fett och oljor och 
transporterar bort partiklar utan att tyget krymper, skrynklar sig eller att färgen 
påverkas och kan genom sin användning av till exempel klorerade lösningsmedel 
bidragit till kraftigt förorenade områden. (Länsstyrelsen Skåne, 2004).  
 
Vilka lösningsmedel som använts som tvättvätska har varierat genom åren men när 
det gäller problem med markförorening är det främst klorerade kolväten till exempel 
perkloreten (PCE). (Länsstyrelsen Östergötland och SGI, 2018).  
 
Länsstyrelsen Östergötland har tidigare genomfört undersökningar av kemtvättar 
med statliga bidrag och kommer även ansöka om att genomföra undersökningar av 
ytterligare misstänkt förorenade objekt under 2021. 
  

 

2.2. Förorenade områden i länet  
Vi har drygt 4 000 registrerade objekt i databasen över förorenade områden i 
Östergötland. Av dessa objekt är det cirka 120 objekt som har åtgärdats. Det har även 
genomförts undersökningar eller delåtgärder vid ytterligare 445 objekt. Nästan 1 900 
objekt är inventerade och riskklassade medan drygt 1 600 objekt endast är 
identifierade, se figur 9 nedan. 
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2.2.1. Inventering  
Det finns drygt 4 000 identifierade potentiellt förorenade områden i Östergötland. 
Inventering och riskklassning enligt MIFO-metodiken har slutförts vid ca 1 900 av de 
identifierade objekten. De inventerade och riskklassade objekten är de som utgår från 
branscher motsvarande branschklass 1 och 2 samt några inom branschklass 3 enligt 
branschklassningen. Branschklassningen baserar sig på den branschkartläggningen 
som genomfördes under 1990-talet. Det var en kartläggning av 
efterbehandlingsbehovet i landet och utgjorde starten för arbetet med identifiering 
och inventering av förorenade områden. Objekt i branschklass 3 och branschklass 4 
ska i första hand endast identifieras men det finns undantag inom branschklass 3. 
(Naturvårdsverket, 2020:2) 
 
Inventeringsarbetet ger en bra översiktlig bild över vilken föroreningsproblematik 
som olika myndigheter och aktörer i länet har att förhålla sig till. Inventeringen är 
även grunden för det fortsatta arbetet och ger möjlighet att prioritera objekten utifrån 
riskklass. I de fall när det inte har framkommit tillräckligt med underlag för att göra 
en platsspecifik riskklassning förekommer det att objekt branschklassas istället.  
 
Länsstyrelsens inventeringsarbete avslutades 2013 efter att ha pågått sedan 1996. 
Arbetet med identifiering av objekt blev klar 2005. Det har tillkommit identifierade 
objekt även senare, till exempel brandövningsplatser, som kan vara förorenade med 
PFAS. Dessa identifierades för några år sedan i samband med ett projekt inom 
Miljösamverkan Östergötland (MÖTA). Inventeringen genomfördes till största delen 
kommunvis men för vissa branscher så togs ett samlat grepp med inventering av 
respektive bransch som genomfördes i hela länet. Branschvisa inventeringar skedde 
till exempel för plantskolor och betning av säd. Totalt har nästan 1 900 objekt 
inventerats i länet och av dessa har i nuläget 53 objekt tilldelats riskklass 1 vilket 
innebär att de har mycket stor risk för människors hälsa och miljön. Fördelningen 
mellan riskklasser framgår av figur 10 nedan.  
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Figur 9. Översikt av antal identifierade, inventerade, undersökta och åtgärdade objekt i 
Östergötland. Siffrorna i tabellen är hämtade från EBH-stöder i september 2020. 
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Under de senaste tre åren (2018–2020) har Länsstyrelsen arbetat för att minska 
andelen identifierade objekt. I det föregående regionala programmet hade vi som 
målsättning att det skulle återstå 500 objekt att inventera enligt Naturvårdsverkets 
branschlista vid utgången av 2020. Denna målsättning har vi klarat att nå genom 
bland annat kvalitetssäkring av databasen och genomgång av bensinstationer. Det har 
även genomförts inventering av objekt hos en del kommuner, bland annat Linköping 
och Söderköping. Vi drev ett inventeringsprojekt inom MÖTA för kommunerna under 
2018.  
 
Det som till största delen påverkat att andelen riskklass 2-objekt har ökat är 
branschklassningen av bensinstationer. De har tidigare varit registrerade som 
identifierade objekt men av Naturvårdsverkets riktlinjer i branschlistan framgår att 
de inte ska inventeras utan branschklassen motsvarar riskklassen. Länsstyrelsen har 
därför uppdaterat statusen till inventering för bensinstationer och satt branschklass 
som riskklass. 
 
Sett till fördelningen av riskklassade objekt mellan länets kommuner finns en 
koncentration av objekt till de större städerna, framförallt Norrköping och Linköping. 
Men även Finspång och Motala har relativt många riskklassade objekt.  
 

2.2.2 Undersökningar och utredningar 
Under perioden 2018–2020 har inte Länsstyrelsen haft något regionalt mål avseende 
undersökningar och utredningar. Men det går att konstatera att det har genomförts 
en hel del undersökningar, både via vårt arbete med statliga bidrag och sådant som 
drivits fram via tillsyn.  
 
Länsstyrelsen har under 2019 handlat upp ett ramavtal för miljötekniska 
markundersökningar och har sedan dess varit huvudman för flera undersökningar. 
Under det senaste året har det till exempel drivits ett projekt med att genomföra 
MIFO- fas 2-undersökningar vid båtuppställningsplatser tillsammans med Kinda, 
Linköping, Motala, Norrköping och Vadstena kommun.  
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Figur 10. Fördelning av riskklass för inventerade objekt i Östergötland. 
Siffror hämtade från EBH- stödet i september 2020.  
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Länsstyrelsen har också genomfört MIFO- fas 2-undersökningar vid Tuddarps 
skjutbana i Motala kommun och Skänninge Elförzinkning i Mjölby kommun. I 
Finspångs kommun har det gjorts en förstudie vid Östgöta metallindustri.  
 
En av de stora branscherna i länet är sågverk där det även har skett olika 
skyddsbehandlingar av virket. Det avspeglar sig i de objekt som behöver undersökas. 
Huvudstudier finansierade med bidragsmedel har genomförts med kommunala 
huvudmän vid Sjöbacka såg i Linköpings kommun och Lakviks såg i Åtvidaberg. Det 
pågår även en huvudstudie vid Centrala industriområdet i Åtvidaberg.  
 
Inom tillsynen har det drivits fram flera undersökningar bland annat vid ett tidigare 
DDT-lager i Norrköping, inom Finspångs bruksområde och vid BillerudKorsnäs i 
Skärblacka. Vid Saabs anläggning i Linköping har utredningar av förekomsten av 
PFAS genomförts i omgångar. PFAS påträffas både i mark och grundvatten inom 
området men också i dagvatten inom området.   
 
Försvarsmakten har genomfört undersökningar vid den tidigare flygflottiljen F13 
Bråvalla i Norrköping. Det har påträffats mycket höga halter PFAS i mark och 
grundvatten samt i ytvatten i anslutning till en våtmark vid Glan i anslutning till 
verksamhetsområdet. Längre nedströms utmed Motala ström finns vattenintaget för 
dricksvatten i Norrköping. Länsstyrelsen har lämnat yttrande kring utredningarna 
och har påtalat vikten av att det genomförs åtgärder för att stoppa den fortsatta 
spridningen av PFAS från området.  
 
Nedan beskrivs några av de objekt som har undersökts mer ingående.  

Imprexo 
Vid Imprexo i Norrköpings kommun har det impregnerats stolpar med 
impregneringssalter innehållandes koppar, krom och arsenik (CCA-impregnering). 
Användningen har förorenat mark och grundvatten, huvudsakligen med arsenik i 
höga halter. I närliggande Böksjön sker dricksvattenuttag. Statliga bidrag har beviljats 
för en huvudstudie under 2019–2020 där Norrköpings kommuns 
Samhällsbyggnadskontor är huvudman. Det har hittills i huvudstudien genomförts tre 
undersökningsomgångar och projektet fortlöper under hela 2020. Undersökningarna 
har visat att höga halter av föroreningar förekommer. Merparten av dessa återfanns i 
ett relativt samlat område, i både jord och grundvatten, mellan fabriksbyggnaden och 
Svintunaån. Utredningen visar också att en fortgående spridning av föroreningar sker 
via grundvattnet. När undersökningarna är klara kan det bli aktuellt att ta fram en 
bidragsansökan för åtgärder. Det kan bli aktuellt att genomföra en åtgärd inom 
kommande 3-årsperiod.  

Sjöbacka såg  
Sjöbacka såg, figur 11, ligger cirka 2 mil nordväst om Linköping mellan södra 
stranden av Norrbysjön och Göta kanal i Linköpings kommun. Inom området bedrevs 
sågverksamhet från cirka 1907 till 1957, då verksamheten avvecklades och 
byggnaderna revs. Under den senare delen av verksamhetsperioden behandlades 
virke genom sprayning med blånadsskyddsmedel. Flera undersökningar har 
genomförts inom området som visar att området är kraftigt förorenat av dioxiner. 
Under 2018–2020 har det genomförts åtgärdsförberedande undersökningar av såväl 
mark som sediment för att avgränsa den konstaterade dioxinföroreningen. 
Undersökningarna har genomförts av Linköpings kommun och finansieras av 
Naturvårdsverket. 
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Centrala industriområdet 
Vid Centrala industriområdets sågverksområde i Åtvidabergs kommun har det både 
varit kopparsmältverk och verksamhet med träskyddsbehandling. Den 
träskyddsbehandling som utfördes var doppning av virke. Båda verksamheterna har 
förorenat marken med dioxin. Det har även förekommit träimpregnering med kreosot 
vilket medför att det också finns föroreningar av PAH (polyaromatiska kolväten). I 
dag används vissa delar av området för timmerupplag och flisning samt att det finns 
en verksamhet som tillverkar husdelar på en liten del av området. Projektet har 
beviljats statliga medel för att genomföra en huvudstudie och det är Åtvidabergs 
kommun som är huvudman för huvudstudien. Huvudstudien genomförs under 2020 
och 2021.  

Loddby sulfitfabrik 
Vid Loddby sulfitfabrik som ligger cirka 5 km norr om Norrköping vid Loddbyvikens 
strand bedrevs industriell verksamhet mellan åren 1899–1977. Alla byggnader från 
verksamhetstiden är idag rivna. Föroreningar har konstaterats i både mark och 
grundvatten främst i form av metaller såsom till exempel arsenik men även organiska 
ämnen har uppmätts i vissa delar av området. Under 2018–2020 genomför 
Norrköpings kommun som huvudman åtgärdsförberedande undersökningar med 
statliga bidragsmedel. Parallellt med de åtgärdsförberedande undersökningarna 
pågår även ett forskningsprojekt inom Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom 
förorenade områden) (SGI, 2020:2). Projektet undersöker möjligheterna till att 
stabilisera arsenikförorenad jord insitu med olika tillsatser. Projektet leds av Luleå 
tekniska universitet (SGI, 2017). 
 
STOBO (Stockholms bomullsspinneri)  
STOBO (Stockholms bomullsspinneri) ligger i Åby i Norrköpings kommun. Flera 
olika sorters verksamhet har bedrivits inom fastigheten genom åren, bland annat 
bomullsspinneri, färgeri, kemiskt blekeri och appretur. Fastigheten ska nu restaureras 
för att bli bostäder, men risk finns att det är förorenat både i mark och byggnader. En 
provtagningsplan har tagits fram och undersökningarna planeras att genomföras 
under hösten 2020. Projektet finansieras av exploatören/fastighetsägaren, men har 
initierats av länsstyrelsen i rollen som tillsynsmyndighet. En MIFO-fas 2 
undersökning gjordes 2011 och den påvisade bland annat förekomst av PAH.  

Gusab Stainless AB 
Vid Svartån i Mjölby finns ett tidigare bruksområde vid Spångsholm. Bruket 
etablerades där vid 1800-talets slut. Verksamheten var relativt likartad över tid och 

Figur 11. Sjöbacka såg, Linköpings kommun  
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Gusab Stainless AB var verksamma där fram till 2003. Vid bruket tillverkades tråd 
men även spik. Ytbehandling av produkterna skedde genom behandling med olika 
metaller såsom blybeläggning, förnickling och förzinkning. Deponering av rester från 
verksamheten har skett i strandkanten intill Svartån. Det har brunnit i några av 
byggnaderna och delar av brandresterna har använts för utfyllnader. Det har 
genomförts en undersökning av föroreningssituationen i sedimenten. Nedströms 
bruket har sedimenten visat på mycket förhöjda halter av olika metaller, PAH:er samt 
PCB. Det finns anledning att gå vidare med ytterligare undersökningar på objektet.  

Gustafsson och Co 
Skrotningsverksamhet har bedrivits mellan åren 1952 och 1984. Smältning av 
aluminium och tungmetaller samt bränning av skrot och kablar har förekommit. 
Slagg från ugnar mm. har deponerats på tomten. Föroreningsnivån i marken bedöms 
som mycket stor då omfattande hantering av ämnen med mycket hög farlighet 
förekommit. Föroreningsnivån i Lillån är måttlig till stor med avseende på de 
metallprovtagningar som gjorts. Spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten 
bedöms som stora då marken domineras av sand och att marken på skrotgården inte 
var hårdgjord. Spridningsförutsättningarna till Lillån bedöms som mycket stora på 
grund av att området ligger i direkt anslutning till vattendraget. Känsligheten bedöms 
som stor då platsen används för bostader och bara är delvis/dåligt inhägnad. 
Känsligheten för grundvattnet är mycket hög då det används som dricksvatten mindre 
än 200 m därifrån. Ytvattnet i anslutning till objektet är skyddsvärt. En miljöteknisk 
markundersökning har gjorts under 2020 som visar på att området är kraftigt 
förorenat av koppar, bly, zink och PCB. Mer undersökningar och en åtgärd kommer 
att behövas.  

Gusumsån 
I Gusum har bruksverksamhet bedrivits sedan mitten av 1600-talet. Föroreningarna i 
Gusumsån härrör huvudsakligen från utsläpp av orenat industriavloppsvatten från 
bruksområdena, främst från det gamla bruksområdet i samhället. I början av 1970-
talet skedde också ett större utsläpp av PCB-haltig olja till Gusumsån från det nyare 
bruksområdet. PCB förorenade sediment muddrades och placerades i en deponi intill 
ån. Under 2010-talet har PCB-deponin och det gamla bruksområdet sanerats. 2014 
genomfördes även en riskbedömning av föroreningarna i Gusumsån och nedströms 
vattensystem samt en översiktlig åtgärdsutredning av föroreningarna i Gusumsån. En 
uppföljning av saneringarna har genomförts 2016–2019 för att följa upp effekten av 
åtgärderna och fördjupat studera föroreningsspridningen i och till Gusumsån samt 
vidare till sjön Byngaren. 
 
Uppföljning visar att föroreningsspridningen av koppar och bly från gamla 
bruksområdet till ån har minskat med 80 % vilket var målet för åtgärden. Däremot 
har inte föroreningsspridning av zink minskat i önskad omfattning. Uppföljningen 
visar även att föroreningsspridning via yt- och dagvatten från det omgivande 
samhället och bergen till ån är större än vad som tidigare var känt. Det finns ett 
fortsatt utredningsbehov då föroreningstillskottet av koppar och zink till Gusumsån 
på sträckan från gamla bruksområdet till Byngaren är mycket större än vad tidigare 
undersökningar visat. Orsaken till detta är inte klarlagd. 
 
På delsträckan från Yxningen till gamla bruksområdet visar provtagning av 
sedimentfällor att föroreningsspridningen av PCB föroreningar inte minskat till följd 
av att PCB-deponin avlägsnats. På den delsträckan behövs ytterligare utredningar 
genomföras bl a behöver en åtgärdsutredning tas fram för de förorenade sedimenten. 

Exploatering 
I samband med fysisk planering och exploatering sker undersökningar i de flesta av 
länets kommuner. En stor del av undersökningarna av förorenade områden sker i 
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samband med exploateringar. Stora exploateringar har de senaste åren skett i de 
större städerna till exempel i Vasastan i Linköping och inre hamnen i Norrköping. 
Men även på de mindre orterna i länet tas det fram mycket detaljplaner och i 
samband med det sker undersökningar till exempel i Finspång, Mjölby, Åtvidaberg 
och Motala. 
 

2.2.3 Åtgärder  
Det har under den senaste treårsperioden genomförts och påbörjats ett flertal 
åtgärdsprojekt, både bidragsfinansierade och privatfinansierade. Särskilt glädjande är 
att flera av objekten som legat i toppen av prioriteringslistan nu är åtgärdade eller har 
en pågående åtgärd som exempelvis Bestorps såg, Boxholms såg, Norrköpings 
gasverk och Brandsnäs såg. 
 
Länsstyrelsen hade som mål att under åren 2018–2020 skulle det genomföras 
åtgärder vid fem förorenade områden med mycket stor risk. Det målet har vi uppnått 
och flera av de objekten beskrivs närmare nedan. Vi hade även en målsättning för 
objekt med stor risk, av dessa skulle tjugo områden vara åtgärdade. Det målet är 
svårare att säga att vi har uppnått. Vi har inte all information om de åtgärder som 
genomförs ute i kommunerna där det händer mycket. Ytterligare ett mål för åtgärder 
fanns med i det tidigare regionala programmet och det handlar om att åtgärder ska 
genomföras med annan teknik än schaktning och deponering vid tre områden. Här 
har vi en åtgärd som delvis genomförs med annan teknik, Norrköpings gasverk men 
ytterligare objekt är på väg att åtgärdas.  

Bestorps såg 
Bestorps såg i Linköpings kommun startade 1903 och bedrevs fram till 1958. Från 
mitten av 1940-talet fram till dess att sågverket lades ned sprayades virke med 
klorfenolpreparat för blånadsskydd. Behandlingen resulterade i en förorening främst i 
form av dioxin. Under 2018 och 2019 genomfördes en sanering av det förorenade 
området, figur 12. Det före detta såghuset revs och den förorenade marken och 
sedimenten schaktades bort. Linköpings kommun var huvudman för 
saneringsåtgärden som finansierats med statliga bidragsmedel. Genom 
saneringsåtgärden beräknas 68 g dioxin ha tagits bort från området.  

Figur 12. Saneringsåtgärden vid Bestorp såg 
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Norrköpings gasverk 
Norrköpings gasverk bedrevs mellan 1851 och 1988.  På området har det funnits 
kolgasverk med två gasklockor, stenkolslager, verkstäder, skeppsdocka, 
bensoltillverkning med mera. Alla dessa verksamheter har bidragit till att marken 
förorenats av bland annat arsenik, bly, cyanid, bensen och PAH:er. Området ligger i 
den östra delen av centrala Norrköping intill Motala ström. Planen är att omvandla 
industrimarken till bostadsbebyggelse. Norrköpings kommun beviljades statliga 
medel 2018 för att sanera huvuddelen av området inför byggnation av bostäder. 
Saneringen omfattar dels en schaktsanering dels en termisk behandling av djupare 
liggande bensen och PAH föroreningar. 
 
Schaktsaneringen färdigställdes våren 2020. Den termiska behandlingen pågår och 
beräknas vara klar i mars 2021. När saneringen är klar återstår ett delområde i den 
västra delen av det gamla gasverksområdet. På den delen finns idag en oljeeldad 
hetvattencentral. Den har fungerat som reservkraftverk för Norrköpings kommun 
men den håller på att avvecklas och kommer rivas inom de närmsta åren för att 
kunna ge plats åt bostäder. Området är förorenat och behöver därför saneras innan 
byggnation. Kommunen överväger möjligheten att söka statliga medel för detta. 

Brandsnäs såg 
Vid Brandsnäs såg i Ydre kommun har det skett doppning av virke vilket förorenat 
marken med dioxin. Idag finns det flera fritidshus på området och även ett område 
med bastu och bad som utnyttjas av campingen som ligger intill området. Projektet 
har beviljats statliga bidrag för saneringen och det är Sveriges geologiska 
undersökning (SGU) som är huvudman för åtgärden. Det genomfördes 
åtgärdsförberedande utredningar vid objektet under 2019. Under hösten 2020 har 
saneringen området påbörjats och saneringen beräknas vara klart i slutet av 2020. 
Det kommer dock ske en del återställande arbeten under våren 2021.  Saneringen 
utförs som schaktsanering av den översta metern inom området. Parallellt med 
sanering pågår åtgärdsutredning av sediment i viken intill objektet då förorening 
finns även i sediment.    

Brenäs såg  
Vid Brenäs såg bedrevs det tryckimpregnering mellan åren 1968–1988 med preparat 
som innehöll krom, koppar och arsenik. Till en början stod hela anläggningen direkt 
på marken, utan skydd för spill eller dropp från det behandlade virket. Efter 
påpekanden under tidigt 1980-tal anlades betongplatta och skärmtak. 
Undersökningar visade att betongplattan där tryckimpregneringen utfördes samt 
marken runt plattan var kraftigt förorenad av koppar, krom och arsenik. De höga 
föroreningshalterna innebar en risk att människor kunde skadas om de fick i sig av 
föroreningarna. I slutet av 2019 togs impregneringsplattan bort och en 
schaktsanering av den förorenade marken genomfördes med SGU som huvudman. 
Sammanlagt bortforslades ca 1 800 ton förorenade massor och ersattes med rena 
massor från en täkt i närheten. Åtgärden bedöms på ett effektivt sätt ha reducerat 
föroreningsmängderna på platsen.  

Makaronifabriken 
På objektet i Åby i Norrköpings kommun har bland annat ytbehandling av metaller 
och verkstadsindustri bedrivits. Åby Hårdförkromning bedrev verksamhet mellan 
1968 och 1977 och dessförinnan bedrevs en makaronifabrik mellan 1896 och 1964. 
Norrköpings kommun har låtit undersöka stora delar av området i syfte att frilägga 
Torshagsån som varit kulverterad genom området. En ny åfåra med naturlikt 
meandrande lopp skulle läggas väster om den kulverterade kanalen och området 
närmast ån var avsedd att bli strövområde. På sikt planeras även en del på området 
bebyggas för äldreboende. Omläggning av ån utfördes sommaren 2020 och i samband 
med det sanerades marken. Föroreningar som förekom var till exempel PAH:er och 
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metaller. Det kvarstår att undersöka och eventuellt sanera de delar som inte 
omfattades av omdragningen av ån. 

SAAB 
Inom SAABs verksamhetsområde i Linköping bedrivs flera olika typer av verksamhet 
bland annat verkstadsindustri och brandövningsplats. Vid brandövningsplatsen har 
brandsläckningsskum har använts och orsakat en förorening i mark och grundvatten. 
2018 genomfördes en sanering av punktkällan inom brandövningsplatsen, en 
oljeavskiljare med mycket höga halter av PFAS. Det har inte genomförts någon total 
sanering av brandövningsplatsen men det har genomförts ytterligare undersökningar 
för att avgränsa området och olika förslag på spridningsbegränsande åtgärder är 
under utredning. Det finns även andra områden inom Saabs verksamhetsområde som 
har visat sig vara förorenade med PFAS om än inte i den omfattning som vid 
brandövningsplatsen. I samband med utbyggnaden av landningsbanan har ett 
område förorenat med PFAS åtgärdats och massor med förhöjda PFAS-halter har 
omhändertagits externt.  

Fiskeby bruk  
Vid Fiskeby har olika verksamheter kopplat till pappersbruk bedrivits sedan mitten på 
1600-talet. De verksamheter som huvudsakligen misstänks ha bidragit med 
föroreningar till mark och vatten är sulfitmassatillverkningen samt tjärkokeri och 
tjärdränk. Verksamheter som är nedlagda sedan länge. Kisaskan innehåller förhöjda 
halter av tungmetaller och den användes tidigare som utfyllnadsmaterial inom 
industriområdet. Delområdet som bedöms allvarligast förorenat ligger idag utanför 
det instängslade industriområdet. Inom en ca 800 m² öppen yta påträffas i markytan 
ren kisaska med koncentrationer av arsenik som kan orsaka akuta effekter. Området 
är sedan flera år försett med skyltar som varnar för de ytliga föroreningarna. Kisaskan 
förekommer även i djupare marklager. Inom området ligger en gammal kaj utmed 
Motala ström. Kajen är i dåligt skick och bedöms vara instabil. Ett eventuellt ras 
skulle kunna medföra att uppemot 100 m³ jord kan rasa ut i Motala Ström, varav upp 
till 2/3 skulle kunna utgöras av förorenad jord. Norrköpings kommun har beviljats 
statliga medel för att genomföra akuta åtgärder vid Kranaområdet under 2020. 
Åtgärderna omfattar dels stabiliseringsåtgärder av själva kajen dels enkel 
övertäckning av den ytliga kisaskan invid kajen. Själva åtgärden förbereds 
förnärvarande och slutförs troligen i början av 2021. När den akuta åtgärden 
genomförts är nästa steg att färdigställa riskbedömning och åtgärdsutredning för hela 
kranaområdet. Denna åtgärd behöver genomföras för att möjliggöra 
efterbehandlingsåtgärder av hela Kranaområdet. 

Exploatering 
Som nämndes redan under Undersökningar och utredningar så är det fortsatt högt 
tryck med exploateringar i länet. I Norrköping pågår omvandlingen av Inre hamnen 
där det finns många potentiellt förorenade områden registrerade i EBH-databasen. 
Här har Norrköpings kommun fått statliga bidrag för sanering för att bygga bostäder 
vid gasverket som beskrivs närmare ovan. I området ska det framöver göras plats för 
omkring 3 000 nya bostäder. Även i Linköping görs tidigare industriområden om till 
bostäder, exempelvis i Ebbe park och Vasastaden.  
 
Länsstyrelsen har tagit fram ett GIS-skikt som visar ytor där åtgärder av förorenade 
områden har genomförts. Skiktet är fortsatt under uppbyggnad och är inte komplett. 
GIS-skiktet finns tillgängligt på Länsstyrelsen hemsida.  
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2.2.4 Tillsynsvägledning  
 

Tillsynsvägledningsprojekt har i huvudsak bedrivits som särskilda tillsynsprojekt 
inom förorenade områden, med hjälp av medel från Naturvårdsverket eller inom 
ramen för Miljösamverkan Östergötland, MÖTA.  
 
Exempel på projekt är: 

• Fysisk planering och förorening av klorerade lösningsmedel (2018) 
• MIFO-inventering (2018) 
• TVL-cykel Syd (2019-2021) 
• Handlingsplaner som verktyg i egenkontrollen inom kommunernas tillsyn 

(2020) 
• Utbildningsdag om energibrunnar inom eller i närheten av förorenade 

områden (2020) 
• Båtuppställningsplatser (2020) 

 
Vi arbetar dessutom med tillsynsvägledning i konkreta ärenden där kommunernas 
handläggare har möjlighet att diskutera olika typer av frågeställningar med 
Länsstyrelsens personal. I vissa frågeställningar har kommunerna också använt sig av 
möjligheten till det s.k. korttidsstöd från Statens Geotekniska Institut (SGI). 
 
I Östergötlands län anordnas årligen handläggarträffar om förorenade områden där 
kommunernas och Länsstyrelsens handläggare träffas. Träffarna arrangeras enligt ett 
rullande schema där arrangörskommunen och Länsstyrelsen samarbetar om program 
och upplägg. De senaste träffarna har hållits i Motala (2018) och i Vadstena 
tillsammans med Ödeshög (2019). Under 2020 hölls ett möte via Skype som 
anordnades av Länsstyrelsen. 
 
För att kunna klara de miljökvalitetsmål som satts för förorenade områden måste 
både Länsstyrelsen och kommunerna arbeta aktivt så att åtgärder blir genomförda. 
En stor del av objekten hör till kommunernas ansvarsområde. För att stötta 
kommuner i deras strategiska arbete när det gäller förorenade områden har ett 
nationellt projekt tagit fram det s.k. Strategipaketet som ska genomföras i 
kommunerna på länsstyrelsernas initiativ. Vi på Länsstyrelsen Östergötland har 
startat vårt projekt och planerar att besöka de första kommunerna i slutet av 2020. 
 

2.3. Restriktioner i markanvändning till följd 
av föroreningar 

Administrativa åtgärder innebär restriktioner i till exempel markanvändningen eller 
grundvattenuttag. Åtgärden angriper inte föroreningskällan, men kan skydda 
omgivningen mot exponering. De administrativa verktyg som är tillgängliga för 
tillsynsmyndigheten är idag miljöriskområden och inskrivning i fastighetsregistret.  
Ett miljöriskområde är ett mark- eller vattenområde som är så allvarligt förorenat att 
det med hänsyn till riskerna för människors hälsa och miljön är nödvändigt att 
besluta om begränsningar i markanvändningen eller andra försiktighetsmått. I 
Östergötland finns idag inga miljöriskområden.  
 
I ett fåtal fall har Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet meddelat ett föreläggande om 
markrestriktioner som införts som anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 
Till exempel Linköpings kommun har använt det här verktyget för att dokumentera 
förorening.  
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3. Program för inventering, 
utredningar och åtgärder tre år 
framåt 

 
Som beskrivs i tidigare kapitel har mycket genomförts i länet men som framgår har vi 
även mycket arbete som kvarstår för att vi ska få ett län som uppfyller miljömålet om 
en Giftfri miljö.  
 
Varje år gör Länsstyrelsen en prioritering av de mest förorenade områdena i länet i 
form av den så kallade priolistan, bilaga 1. I tabell 1 och Figur 13 redovisas de 20 högst 
prioriterade objekten i länet. Det objekt som vi i år placerar överst och som vi ser ett 
stort behov av att åtgärda är Bråvalla, F13 015 i Norrköping. I samband de 
undersökningar som har genomförts har höga halter av PFAS konstaterats.  
 
Tabell 1. De 20 högst prioriterade förorenade objekten i Östergötland 

De 20 högst prioriterade förorenade objekten i Östergötland 
1. Bråvalla, f.d. F13  11. Malmens flygplats 
2. Reijmyre glasbruk 12. Motala Pressverkstad 
3. Gusumsån 13. Finspångs Centraltvätt 
4. Brandsnäs såg 14. Sjöbacka såg 
5. Loddby sulfitfabrik 15. Håcklasjön 
6. Skutbosjön 16. Qvarnshammars Jernbruk 
7. Lotorps impregneringsanläggning 17. Såg, Lakvik 
8. Electrolux/Dometic 18. Norrköpings gasverk 
9. Fiskeby bruk 19. Blomqvist Trä AB 
10. Saab 20. Gustavsson & Co Skrot 
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3.1. Inventering  
Att arbeta med inventering av identifierade förorenade områden är ett viktigt steg i 
arbetet med förorenade områden och som underlag i det framtida 
prioriteringsarbetet. Som beskrivs i kap. 1.2.3 har Länsstyrelsen formulerat mål för 
inventeringsarbetet 2021–2023 för såväl länsstyrelsens som kommunens arbete.  
 
Det mål som är formulerat för Länsstyrelsens arbete är:  

• Inventera Länsstyrelsens kvarstående branschklass 1 och 2 objekt till 2023 
 
Det finns objekt i EBH- stödet där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet som enbart har 
identifierats och inte inventerats utifrån MIFO- metodiken. Under kommande tre år 
planerar vi att genomföra inventering av dessa objekt antingen genom att inventering 
i samband med tillsynsarbete alternativt i de fall det inte är möjligt genomföra 
inventeringen i egen regi.  
 
Många förorenade objekt som enbart är identifierade är länets kommuner 
tillsynsmyndighet för. Vi ser ett stort behov av att komma vidare och genomföra 
inventering av dessa objekt vilket i sin tur leder till ett bättre prioriteringsunderlag i 
det fortsatta arbetet med förorenade områden för att kunna uppfylla miljömålet 
Giftfri miljö till 2050.   
 
Det långsiktiga mål som är formulerat för länets kommuner är:  

• Alla länets kommuner ska ha inventerat de prioriterade förorenade områden 
som kommunerna är tillsynsmyndighet för till 2030.  

 
Det mål som är formulerat för länets kommuner under perioden 2021-2023 är:  

Figur 13. De 20 högst prioriterade förorenade objekten i Östergötland 
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• Under 2021–2023 är målsättningen att samtliga kommuner ska ha kommit 
igång med sitt inventeringsarbete med fokus på branschklass 1 och 2. 

 
För mer information om kvarstående objekt att inventera se det kap. 1.2.3.   

 

3.2. Undersökningar och utredningar  
Under kommande 3-årsperiod planeras det undersökningar och utredning på flera 
objekt i länet. Länsstyrelsen har som målsättning att det ska genomföras MIFO fas 2 
eller motsvarande vid 50 förorenade områden med mycket stor eller stor risk under 
perioden. Nedan beskrivs ett antal av de objekt där undersökningar kan bli aktuellt 
men objekten ska enbart ses som exempel där vi bedömer att det kan komma att 
genomföras undersökningar. Flera andra förorenade objekt kan bli aktuella att 
undersökas till exempel inom tillsynsarbetet eller i samband med exploatering. Andra 
områden som kan bli aktuella för underökningar är till exempel de områden som 
länsstyrelsen eller länets kommuner kommer att inventera under kommande 3-
årsperiod. Vissa av dessa objekt kan bli aktuella för undersökningar under 2021–
2023.   

F.d. Östgöta Metallindustrier AB 
Vid före detta Östgöta Metallindustrier AB har det bedrivits ytbehandlingsverksamhet 
där förkoppring, förnickling och avfettning utförts. Tillverkningen omfattade även 
mekanisk verkstad och gjuteriverkstad. Objektet ligger inom tätbebyggt område och 
inom sekundärt vattenskyddsområdet för kommunal ytvattentäkt. Metaller 
förekommer punktvis (koppar och zink) över tillämpbara riktvärden i jord och i 
grundvatten återfinns nickel i hög halt i en punkt. Cyanid som påvisades vid 
undersökning 1995, återfanns inte vid förstudien. Den genomförda undersökningen 
har gett en delvis annan problembild än tidigare undersökningar. Klorerade 
lösningsmedel har påvisats i porluft och grundvatten. För att utreda detta mer 
kommer en ny ansökan om bidragsmedel för huvudstudie att sökas för 2021. 

Televerket vid sjön Verveln 
På objektet förekom tidigare impregnering av telegrafstolpar vilket medfört en kraftig 
kopparförorening på land och i sjön Verveln. Även ytvattnet och Vervelåns sediment 
är påverkat av koppar. Arbetet som påbörjades med att inrätta ett miljöriskområde 
för objektet Televerket har pausats. Av olika skäl ser vi att det skulle vara bättre att 
komplettera huvudstudien med syftet att försöka få till en mer långsiktigt hållbar 
åtgärd och avser att söka bidragsmedel för detta. Moment i den kompletterande 
huvudstudien skulle framför allt vara att komplettera åtgärdsutredningen med fler 
åtgärdsmetoder och hållbara in situ-metoder och genomföra en riskvärdering. 

Lindqvists verkstäder  
Lindqvists verkstäder bedrev sin ytbehandlingsverksamhet strax intill det område 
som idag kallas Södra stranden i Motala mellan 1939 och 1978. Processer som 
förekom utöver mekanisk bearbetning var triavfettning, betning, avmetallisering, 
fosfatering, kromatering, förkromning, förnickling, förzinkning, förkoppring, 
kadmiering, olje- och cyanidhärdning och lackering. Tidigare genomförda 
undersökningar, bland annat inom EU-projektet INSURE, har visat att fastigheten är 
förorenad av klorerade lösningsmedel. Halter i grundvattnet tyder på fri fas av 
föroreningen. Länsstyrelsen har genomfört en ansvarsutredning och förelagt 
ansvarigt bolag att lämna in en provtagningsplan. 
 
Rejmyre  
Vid Rejmyre Glasbruk har glas tillverkats sedan tidigt 1800-tal. Fram till mitten på 
1980-talet placerades avfallet från verksamheten på den egna avfallsdeponin inom 
bruksområdet. En förstudie genomfördes 2016. Den visade bl a att marken inom 
stängslade delar av bruksområdet och glasbrukets deponi innehåller kraftigt förhöjda 
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metallhalter både i ytlig och djupare liggande jord. I våtmarksområdet nedanför 
bruksområdet/deponin är den ytliga jorden och grundvattnet till stor del kraftigt 
förorenad av arsenik och bly. Föroreningar har även konstaterats i Lillsjön nedströms 
bruksområdet. Finspångs kommun har tagit på sig att vara huvudman för att 
genomföra en huvudstudie av glasbruksområdet. Föroreningssituationen i 
vattendragen nedströms bruksområdet ned till sjön Hunn behöver också undersökas 
vidare i flera steg. Området kommer utredas fördjupat under kommande 
treårsperiod. 

Kisasjön 
Uppströms Kisasjön ligger ett pappersbruk vars utsläpp lett till kvicksilverförorening i 
sjön. Undersökningar har utförts i olika omgångar och en fiberbank har konstaterats i 
vilken halten kvicksilver är klart högre än i andra punkter. Det finns fortfarande 
behov av fler undersökningar främst i södra Kisasjön och i Kisaån nedströms 
pappersbruket. Länsstyrelsen har tagit fram en ansvarsutredning och har för avsikt 
att ställa krav på ansvarigt bolag att utföra kompletterande undersökningar. 

Exploatering och fysisk planering  
I flera av länets kommuner är det ett högt bostadstryck vilket resulterar i att nya 
planer tas fram för områden som potentiellt kan vara förorenade. I samband med 
planeringsarbetet behöver därför miljötekniska undersökningar genomföras för att 
säkerställa av den mark som är aktuell är lämplig för sitt ändamål. Ett exempel på ett 
område som vi bedömer kommer att vara aktuella för undersökningar under 
kommande 3-årsperiod är Gamla Motala Verkstad i Motala.  

Sediment 
I länet har vi flera sedimentområden som är förorenade eller potentiellt förorenade, 
till exempel Kisasjön och sjön Verveln som nämns ovan men även flera andra där det 
har genomförts undersökningar och preliminärt även kan genomföras 
undersökningar under kommande 3-årsperiod.  
 
Under 2019 gav regeringen i uppdrag till Naturvårdsverket, Sveriges geologiska 
undersökning (SGU), Statens Geotekniska institut (SGI), Havs- och 
vattenmyndigheten (HaV) och Länsstyrelserna i uppdrag att förbättra kunskapen om 
förorenade sediment i sjöar och kustområden. Naturvårdsverket är projektledare för 
uppdraget som ska redovisas senast 5 januari 2022. (Regeringen, 2019)  
 
Länsstyrelsen Östergötland har hittills bidragit med kunskapsunderlag och förslag på 
förorenade sedimentområden som är prioriterade att undersökas. Vilka områden som 
kommer att väljas ut för utredningar är ännu inte bestämt. I sedimentuppdraget ingår 
förutom undersökningar även att ta fram en metodik för inventering av sediment. 
Länsstyrelsen Östergötland kommer ingå i den grupp som kommer att arbeta med att 
ta fram metodiken.  
 

 

3.3. Åtgärder  
Under kommande 3-årsperiod planeras flera åtgärder av förorenade områden att 
genomföras. Länsstyrelsens målsättning är att åtgärder genomförs vid fem förorenade 
områden i riskklass 1 och 20 förorenade områden i riskklass 2. Nedan beskrivs några 
av de förorenade områden som är aktuella för åtgärd under 2021–2023 men vi har 
även andra objekt i länet som har undersökts i en sådan omfattning att de kan bli 
aktuella för en åtgärd, om statliga medel beviljas, såsom Sjöbacka såg i Linköpings 
kommun och Loddby sulfitfabrik i Norrköpings kommun.    
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Lakvik såg  
Vid Lakviks såg i Åtvidabergs kommun har det skett sprayning med träskyddsmedel 
av virke vilket har förorenat marken med dioxin. Idag är det beteshagar och 
strövområde som inte kan användas till fullo på grund av föroreningen. Projektet har 
beviljats statliga medel för sanering under 2021 – 2022 och det är Åtvidabergs 
kommun som är huvudman för åtgärden. Det genomfördes en förstudie 2017 och en 
huvudstudie 2018, rapporten färdig 2019-01-31, båda undersökningarna har 
genomförts med statliga medel.  

Finspångs centraltvätt  
Verksamheten bedrevs 1946–1972 och var på sin tid Finspångs största kemtvätt. 
Tetrakloreten användes som tvättvätska. Direkt efter nedläggningen revs de två 
byggnaderna och idag används platsen till parkering. Objektet ligger i centrala 
Finspång omgiven av kontor, bostäder och affärslokaler. Huvudstudien blev klar 
under 2011 och visar på höga halter av klorerade lösningsmedel i jord, grundvatten 
och porgas. Föroreningsplymen har uppskattats till ca 350–400 m2.  
Riskbedömningen visar på att det finns osäkerheter om den framtida spridning, och 
att det finns behov av riskreduktion. Den största hälsorisken uppstår om föroreningar 
från platsen sprids till mark och grundvatten under angränsade bostadshus och 
därefter till inomhusluften. Det åtgärdsförslag som föreslås är schakt av källområde 
och därefter injicering av näringslösning i föroreningsplymen för att förstärka den 
biologiska nedbrytningen. Åtgärdskraven bedöms med den metoden vara uppfyllda 
inom 2-3 år. Det finns inte någon ansvarig för den tidigare verksamheten. Finspångs 
kommun är huvudman för åtgärden och den kommer att genomföras under 2021.  

Lotorps impregneringsanläggning  
I Lotorp impregnerades främst slipers och telefonstolpar från 1946 till 1962. Inför 
framtagande av nya detaljplaner och inför planerade anläggningar har flera 
miljötekniska undersökningar och en geoteknisk undersökning utförts på området. 
En av de första miljötekniska undersökningarna ledde till en mindre sanering av 
området för den tidigare impregneringsanläggningen med intilliggande ytor. 
Finspångs kommun gjorde en huvudstudie 2019 som visar på att det finns ett 
åtgärdsbehov och planerar dem att lämna in en ansökan för åtgärdsförberedelser 
under hösten 2020. 

Exploatering och fysisk planering  
Inom arbetet med exploatering och fysisk planering bedömer vi att flera 
saneringsåtgärder kan komma att bli aktuella under kommande tre år. Ett exempel på 
pågående arbete är Mjölby Svartå Strand i Mjölby kommun där saneringsåtgärder 
planeras.   
 

 

3.4. Tillsynsvägledning  
Tillsynsvägledningsplaner som omfattar tre år görs för tillsyn enligt miljöbalken. 
Tillsynsvägledning för förorenade områden finns i en gemensam plan för tillsyn av 
miljö/hälsa och tillsyn för förorenade områden. En ny plan kommer att göras som 
omfattar åren 2021–2023. Nya regler som gäller en nationell tillsynsstrategi kommer 
att tillämpas från 2022. 
 
I nuvarande tillsynsvägledningsplan (Miljöskyddsenhetens tillsynsvägledningsplan 
2018–2020) finns generell planering för handläggarträffar, tillsynsprojekt, 
webbinformation, individuell rådgivning och tillsyn över kommunernas tillsyn 
redovisad. Det finns dessutom specifik redovisning av de aktiviteter som planerades 
för respektive år. 
 



 

43   Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Östergötlands län 2021–2023 

I Östergötlands län bedrivs samordning av den operativa tillsynen enligt miljöbalken 
genom Miljösamverkan Östergötland, MÖTA. MÖTA är ett samarbete mellan 
Länsstyrelsen och länets 13 kommuner. MÖTA:s styrgrupp, som består av 
kommunernas chefer inom miljö, hälsa och livsmedel samt Länsstyrelsens chef inom 
miljötillsyn beslutar om ramar och riktlinjer för verksamheten inom MÖTA. 
Tillsynsvägledning inom förorenade områden ingår i MÖTA i form av en 
handläggarträff per år och de eventuella tillsynsprojekt som styrgruppen beslutar om. 
MÖTA:s samarbetsyta används också för att nå ut med information till kommunerna 
om aktiviteter som rör förorenade områden. 
 
Länsstyrelsen Östergötland brukar ansöka varje år om medel från Naturvårdsverket 
för särskilda tillsynsprojekt inom förorenade områden. Vissa projekt görs i samarbete 
med andra län. 
 
Ett projekt där Länsstyrelsen Östergötland samarbetar med länsstyrelserna i 
Jönköping, Kalmar och Kronoberg är TVL-cykel Syd. Modell för projektet har tidigare 
tagits fram i Mälarlänen. Cykeln spänner över tre år och den första pågår 2019–2021. 
Inom projektet erbjuds såväl återkommande grundläggande utbildningar för nya 
inspektörer som fördjupning för handläggare med längre erfarenhet. Medel söks som 
särskilt tillsynsprojekt, till Naturvårdsverket, inför varje år. Förutom 
överenskommelse mellan länen att genomföra den nuvarande cykeln finns också en 
avsiktsförklaring mellan parterna att intresse finns att fortsätta samarbetet efter den 
första 3-årscykeln. 
 
Länsstyrelsen har också använt sig av kunskaper och erfarenheter från EU-projektet 
INSURE för att bedriva tillsynsvägledning, bland annat när det gäller metodiken att 
införa handlingsplaner som en del i egenkontrollen vid pågående verksamheter. 
 
I samband med arbetet med det Regionala programmet har vi tagit kontakt med 
länets 13 kommuner och ställt frågor och följt upp ärenden. En av frågorna är vilken 
typ av tillsynsvägledning som man önskar på kommunen. Exempel på svar: 

 
• Utbildning eller projekt om ansvarsutredningar. Egna fall gås igenom. 
• Praktisk vägledning i komplicerade ärenden 
• Praktisk vägledning i MIFO-bedömningar 
• Strategiskt tänkande och vikten att arbeta förebyggande utifrån tydliga mål 
• Vägledning i enskilda ärenden, t.ex. juridiskt komplicerade frågor 
• Genomgång av frågeställningar från SGI:s korttidsstöd 
• Tips och goda råd om vad man ska tänka på i EBH-ärenden 
• Projekt där man arbetar med verkliga ärenden tillsammans med andra 
• Hantering av schaktmassor vid saneringar. Provtagning, bedömningar m.m. 

 
En arbetsgrupp har bildats vid Länsstyrelsen som kommer att fortsätta arbetet med 
att föra in Strategiskt arbete med förorenade områden, det s.k. Strategipaketet, hos 
länets kommuner. Det finns ett behov att kommunerna dels börjar arbeta mer 
strategiskt, dels att synliggöra det resursbehov som finns till beslutsfattare. Arbetet 
inom strategipaketet ska utmynna i en handlingsplan för varje kommun där det finns 
en planering för hur förorenade områden ska hanteras. Länsstyrelsen räknar med att 
ha besökt och satt igång arbetet vid alla länets 13 kommuner inom en 3-årsperiod. 
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Länsstyrelsen skapar samhällsnytta genom rådgivning, samordning, tillstånd, tillsyn, prövning, 
stöd och bidrag. Vi skyddar miljön, ser till att viktiga natur- och kulturvärden bevaras och skapar 
förutsättningar för att utveckla landsbygden och näringslivet i länet. Vi har även samhällsviktiga 
uppdrag inom bland annat krisberedskap, sociala frågor, djurskydd och samhällsplanering.  
På så sätt bidrar vi till Länsstyrelsens vision om ett livskraftigt Östergötland 



Prioriteringslista över förorenade områden i Östergötlands län Bilaga 1

Nr Objekt Kommun Primär bransch enligt EBH-stödet Risk-
klass

Finns 
ansvarig?

Primär 
förorening 
enligt EBH-
stödet

Status Kommentar

1 Bråvalla f.d. F13 Norrköping Försvaret - Bränngropar 1 Ja Annat Huvudstudie Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) är tillsynsmyndighet, Objektet har riskklassats som rkl 2 men 
Länsstyrelsen bedömer objeket till en trolig rkl 1. Primär förorening: Högfluorerade ämnen (PFAS)

2 Reijmyre glasbruk Finspång Glasindustri 1 Begränsat Arsenik Huvudstudie
3 Gusumsån Valdemarsvik Sediment BKL 1 1 Begränsat PCB Huvudstudie
4 Brandsnäs såg Ydre Sågverk med doppning 1 Nej Dioxin Genomförande av 

åtgärd 
5 Loddby sulfitfabrik Norrköping Massa och pappersindustri 1 Begränsat Bly Förberedelser Status i EBH- stödet: Åtgärd pågående 
6 Skutbosjön Finspång Sediment BKL 1 1 Ja PAH Huvudstudie
7 Lotorps impregneringsanläggning Finspång Träimpregnering 1 Nej Arsenik Huvudstudie
8 Electrolux/Dometic Motala Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel 1 Ja X-CH Förstudie 

9 Fiskeby bruk Norrköping Massa och pappersindustri 1 Ja Bly Huvudstudie Status i EBH- stödet: Delåtgärd pågående
10 SAAB Linköping Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel 1 Ja Annat Huvudstudie Primär förorening: Högfluorerade ämnen (PFAS), Status i EBH- stödet: Delåtgärd avslutad - uppföljning genomförd

11 Malmens flygplats Linköping Flygplats 1 Annat Förstudie Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) är tillsynsmyndighet, Ansvaret ej utrett, Objektet har branschklassats 
som bkl 2 men Länsstyrelsen bedömer objeket till en trolig rkl 1. Primär förorening: Högfluorerade ämnen (PFAS)

12 Motala Pressverkstad Motala Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel 1 Ja X-CH Förstudie 

13 Finspångs Centraltvätt Finspång Kemtvätt - med lösningsmedel 1 Nej X-CH Genomförande av 
åtgärd 

14 Sjöbacka såg Linköping Sågverk med doppning 1 Nej Dioxin Förberedelser Status i EBH- stödet: Åtgärd pågående 
15 Håcklasjön Åtvidaberg Sediment BKL 1 1 Begränsat Koppar Förstudie 
16 Qvarnshammars Jernbruk Motala Järn-, stål- och manufaktur 1 Begränsat Krom Förstudie 
17 Såg, Lakvik Åtvidaberg Sågverk med doppning 1 Nej Dioxin Förberedelser
18 Norrköpings gasverk Norrköping Gasverk 1 Begränsat PAH Genomförande av 

åtgärd 
19 Blomqvist Trä AB Kinda Sågverk med doppning 1 Ja Dioxin Förstudie 
20 Gustavsson & Co Skrot Boxholm Skrothantering och skrothandel 1 Ja Bly Förstudie 
21 Hyttsjö såg Finspång Träimpregnering 1 Begränsat Dioxin Huvudstudie
22 Imprexo Norrköping Träimpregnering 1 Nej Arsenik Huvudstudie
23 Bersbo gruvor Åtvidaberg Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr 1 Nej Koppar Uppföljning
24 Boxholms Bruk, delområde 1 Boxholm Primära metallverk 1 Begränsat Bly Förstudie Status i EBH- stödet: Delåtgärd avslutad - uppföljning genomförd
25 Opphems såg Kinda Sågverk med doppning 1 Ja Dioxin Förstudie 
26 Freudenberg Norrköping Övrig oorganisk kemisk industri 1 Begränsat Annat Förstudie Primär Förorening: Annan förorening, Koldisulfid, Status i EBH- stödet: Delåtgärd pågående
27 Nordic Brass Gusum Valdemarsvik Sekundära metallverk 1 Ja PCB Förstudie 
28 Bråviken Norrköping Sediment BKL 1 1 Begränsat Kvicksilver Förstudie 
29 Televerket vid sjön Verveln Kinda Träimpregnering 1 Nej Koppar Huvudstudie
30 Kisasjön Kinda Sediment BKL 1 1 Ja Kvicksilver Förstudie 

Boxholms Bruk, delområde 3 Boxholm Järn-, stål- och manufaktur 1 Begränsat Bly Förstudie 
Sätragruvan Finspång Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr 1 Nej Arsenik Huvudstudie 
Ljunghäll, Kvarntorpsfabriken Kinda Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel 1 X-CH Förstudie Ansvaret ej utrett, Status i EBH- stödet: Delåtgärd avslutad uppföljning genomförd 

FFV Aerotech Linköping Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel 1 Ja X-CH Förstudie Status EBH-stödet: Delåtgärd pågående

NAF gjuteri Linköping Tungmetallgjuterier 1 Ja X-CH Förstudie 
Tornby deponi Linköping Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall 1 Ja Bly Förstudie Status i EBH- stödet: Huvudstudie pågående 
Knivinge rödfyr Linköping Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr 1 Nej Arsenik Huvudstudie 
Peterséns trävaror Mjölby Träimpregnering 1 Ja Dioxin Förstudie 
Önnebo såg Mjölby Träimpregnering 1 Arsenik Förstudie Ansvaret ej utrett
Stenavadet oljelagring Motala Oljedepå 1 Ja Oljeprod Förstudie Status i EBH- stödet: Delåtgärd avslutad - uppföljning genomförd
DEPONI - ÄRTAN Motala Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall 1 Ja Initiering Ingen info om primär förorening, Status: Inventering avslutad - förstudie ej påbörjad
Saab Underwater System AB fd FFV Motala Ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska 

processer
1 Koppar Förstudie Ansvaret ej utrett, Status i EBH- stödet: Delåtgärd avslutad - uppföljning genomförd

BillerudKorsnäs, Skärblacka bruk Norrköping Massa och pappersindustri 1 Ja Arsenik Förstudie 
F.d. oljelagring och upplagsplats,
Norrköping

Norrköping Övrigt BKL 2 1 Ja Bly Förstudie 

Deponi Sylten-Kråkvilan Norrköping Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall 1 Oljeprod Förstudie Ansvaret ej utrett,
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Prioriteringslista över förorenade områden i Östergötlands län Bilaga 1

Nr Objekt Kommun Primär bransch enligt EBH-stödet Risk-
klass

Finns 
ansvarig?

Primär 
förorening 
enligt EBH-
stödet

Status Kommentar

Vulcan Norrköping Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel 1 X-CH Förstudie Ansvaret ej utrett, Status i EBH- stödet: Delåtgärd avslutad - uppföljning genomförd

Förnicklingsfabriken A. Brink, 
Strömma Textilfabr.

Norrköping Ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska 
processer

1 Begränsat Koppar Förstudie Status i EBH- stödet: Delåtgärd avslutad - uppföljning genomförd

Karlsro Marin Norrköping Varv med halogenerade lösningsmedel/giftiga 
båtbottenfärger

1 PAH Förstudie Ansvaret ej utrett

Celloplast Norrköping Övrig organisk kemisk industri 1 Oljeprod Initiering Ansvaret ej utrett, Status i EBH- stödet: Inventering avslutad - förstudie ej påbörjad
Coiltech AB Söderköping Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel 1 Initiering 

Ansvaret ej utrett, Ingen info om primär förorening, Status i EBH- stödet: Inventering avslutad - förstudie ej påbörjad
Voith Paper Fabrics AB Valdemarsvik Primära metallverk 1 Begränsat Koppar Huvudstudie Status i EBH- stödet: Delåtgärd avslutad - uppföljning genomförd
Söderhustipparna Valdemarsvik Industrideponier 1 Koppar Initiering Ansvaret ej utrett, Status i EBH- stödet: Inventering avslutad - förstudie ej påbörjad
Malmviksgruvan Åtvidaberg Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr 1 Koppar Initiering Ansvaret ej utrett, Status i EBH- stödet: Inventering avslutad - förstudie ej påbörjad
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Bilaga 2  
 
 

Mål och aktiviteter avseende arbetet med förorenade 
områden för åren 2021-2025 utifrån Länsstyrelsen 
Östergötlands Klimat och sårbarhetsanalys  
 

Mål Aktivitet 
Varje kommun i länet ska få information om vilka 
förorenade områden som är utpekade att vara i 
riskzonen för översvämning, skred, erosion, ras.  

Genomföra informationsinsats till länets kommuner till 
exempel genom broschyr eller liknande om de 
förorenade områden som är i riskzonen för 
översvämning, skred, erosion, ras.  

Att länets kommuner inkluderar och beaktar förorenade 
områden som är i riskzonen för översvämning, ras, skred, 
erosion vid klimatförändringar i sitt strategiska arbete.   

Att länsstyrelsen inom arbetet med strategipaketet 
gentemot länets kommun inkluderar information om 
förorenade områden och klimatförändringar.   

Att i större omfattning prioritera utredningar och 
åtgärder med statliga bidrag på förorenade områden som 
är i riskzonen för översvämning, ras, skred och erosion.  

Att fortsatt ansöka om statliga bidrag för utredningar 
som är utpekade att vara i riskzonen för översvämning, 
skred, erosion, ras.  

Att öka det egeninitierade tillsynsarbetet på förorenade 
områden som är i riskzonen för översvämning, ras, skred 
och erosion.  

Genomföra tillsyn på förorenade områden (pågående 
och nedlagda verksamheter) i riskklass 1 (mycket stor 
risk) och 2 (stor risk) som är utpekade att vara i riskzonen 
för översvämning, erosion, skred och ras. Till exempel 
genom tillsynsarbete i samband med handlingsplaner vid 
pågående verksamheter. 

Att förbättra det tvärsektoriella arbetet på länsstyrelsen 
avseende förorenade områden och klimatförändringar.  

Genomföra samverkansmöten internt på Länsstyrelsen 
mellan handläggare inom förorenade områden och 
klimat.   

Aktualisera befintligt underlag avseende förorenade 
områden och klimatförändringar.  

Gå igenom befintligt underlag t.ex. SGI:s rapport (MIFO 
och sårbarhet för naturolyckor- en screening med GIS) 
och bedöm om det finns behov av uppdatering.  

Förbättra den interna vägledningen på länsstyrelsen 
avseende förorenade områden som är utpekade att vara 
i riskzonen för översvämning, erosion, skred och ras.  

Skapa interna vägledningsmaterial (anpassade utifrån 
behov) för de förorenade områden som är utpekade att 
vara i riskzonen för översvämningar, erosion, skred och 
ras.   
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