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 Bakgrund 

Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. På ett sådant område överskrider halterna 

av en förorening den lokala bakgrundshalten, det vill säga halten av ett ämne som 

förekommer naturligt i omgivningen. Området kan utgöras av mark, vatten, sediment, 

byggnader och anläggningar. 

 
Miljöarbetet i samhället har under senare tid gjort stora framsteg. Kunskapen om hur vi 

påverkar vår miljö har ökat hos verksamheter och allmänhet. Tidigare fanns en 

uppfattning om att naturen var oändlig och oförstörbar, vilket har lett till att miljöfarliga 

ämnen har släppts ut i marker och vattendrag. Miljöfarliga ämnen finns i miljön på 

grund av mänsklig aktivitet, allt från större industriell verksamhet till läckande 

villaoljecisterner. Föroreningarna blir ofta kvar under lång tid och kan leda till att 

människor eller miljön tar skada, t.ex. genom att föroreningarna sprids till vattendrag, 

brunnar och grundvatten. Spridningen sker ofta långsamt och kan påverkas av 

nederbörd, grundvattenrörelser, samt av fysikaliska och kemiska processer. Även 

mänskliga aktiviteter kan påverka spridningen av föroreningar. Föroreningar i jord kan 

även påverka möjligheten att bo och att använda marken. För att nuvarande och 

kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam miljö är räcker det inte med att 

åtgärda dagens utsläpp, de gamla miljöskadorna måste också tas om hand. 

 
Vid Sveriges länsstyrelser pågick fram till årsskiftet 2013 – 2014 ett intensivt arbete med 

kartläggning och inventering av landets förorenade områden. Totalt har över 82 000 

platser lokaliserats där någon form av miljö- och hälsofarlig verksamhet har förekommit 

som kan ha orsakat föroreningar i mark, vatten, sediment och byggnader. Arbetet har 

fortsatt med undersökningar och saneringar, men än finns mycket kvar att göra. 

Åtgärder av enbart de mest förorenade områdena beräknas ta cirka 40 år i anspråk och 

kosta minst 45 miljarder kronor. Även om inte alla förorenade områden kommer att bli 

sanerade, pengarna kommer inte att räcka till det, så vet vi nu åtminstone var 

någonstans vi ska vara försiktiga med att sätta spaden i marken i framtiden. 

 
1.1 Visionen om Blekinge 
Länsstyrelsen Blekinges vision, aktualiserad i verksamhetsplanen för 2020, är att 

Blekinge ska vara ett hållbart och attraktivt län. Det innebär att Länsstyrelsen Blekinge 

arbetar för en utveckling som är långsiktig ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt 

perspektiv. Det arbete som görs idag ska ge kommande generationer möjligheter att leva 

i ett Blekinge där människor, natur och företag mår bra. För att uppnå visionen har 

gemensamma övergripande mål tagits fram uppdelade i tre perspektiv: 

 
Verksamhetsperspektivet 

• Vi är en aktiv part i utvecklingen av ett hållbart Blekinge. Vi ser till helheten och 
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länets bästa i allt vi gör. 

• Vi kännetecknas av öppenhet, tillgänglighet och tydlighet i vår kommunikation 

och effektivitet i vårt arbete. 

 
Det finansiella perspektivet 

• Vi använder våra medel kostnadseffektivt och har en ekonomi i balans för att nå 

uppsatta mål. 

 
Medarbetarperspektivet 

• Vi är en arbetsplats för alla där vi är öppna och ärliga samt bygger tillit. Vi 

eftersträvar en god arbetsmiljö där alla i organisationen har rätt kompetens och 

utvecklas. 

 
I verksamhetsplanen finns dessutom mål och aktiviteter som alla bidrar till att uppnå 

visionen. Grundpelaren i Länsstyrelsen Blekinges dagliga arbete utgörs av värdegrunden 

som består av tre värdeord: Respekt, ansvar och kompetens. Inför kommande år har 

även fyra prioriterade utvecklingsområden utformats: 

 
• jobb och investeringar i Blekinge 

• ökat kundfokus 

• hållbar och tillgänglig skärgård 

• attraktiv arbetsplats. 

 
Visionen om hållbar utveckling, de gemensamma övergripande målen, värdegrunden 

och de prioriterade utvecklingsområdena ska samspela och genomsyra alla 

Länsstyrelsen Blekinges arbetsuppgifter. 

 
Hållbar utveckling har därför en framträdande plats i planer, program och i olika former 

av styrdokument. De Globala målen för hållbar utveckling antogs av FN:s toppmöte 2015. 

EU har antagit en hållbarhetsstrategi och regeringen har antagit en nationell strategi för 

hållbar utveckling. I den mer regionala Blekingestrategin anges att hållbar ekologisk 

utveckling är en förutsättning för god livsmiljö. Strategin utgår också från 

Östersjöstrategin, vilken sammanfattas med tre övergripande mål – att rädda havsmiljön, 

sammanlänka regionen och öka välståndet. 

 
Agenda 2030 som antogs av FN:s medlemsländer 2015 är ytterligare ett styrdokument 

med inriktning mot hållbar utveckling. I Sverige har Agendan lett fram till en 

handlingsplan för perioden 2018 - 2020 i vilken regeringens i syfte är att underlätta för 

olika samhällsaktörers bidrag till en fortsatt omställning samt ge fortsatt kraft till den 

politik som regeringen driver för hållbarhet. För länsstyrelserna innebär detta bland 

annat att: 

• långsiktigt arbeta för att målen i Agenda 2030 nås 

• samverka med länets aktörer 

• sprida information om arbetet med Agenda 2030 i länet 

• bidra till genomförandet av Agenda 2030 i länet. 
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1. Mål och riktlinjer med förorenade 
områden 

2.1 Nationella miljömål 
Målet inom miljöarbetet i Sverige 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. Målet benämns generationsmålet och är beslutat av riksdagen. Det ska 

vara vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Regeringen och riksdagen har 

också utvecklat ett miljömålssystem, där fokus ligger på genomförande och de åtgärder 

som behövs för att möta dagens miljöutmaningar. 

 
Det finns 16 nationella miljökvalitetsmål. Ett av dessa är Giftfri miljö med följande 

definition: 

”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 för miljökvalitetsmålet, varav en är förorenade 

områden som lyder: 

 
”Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot 

människors hälsa och miljön.” 

 
Regeringen ska fortlöpande besluta etappmål, som anger steg på vägen till 

miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Dessa ska fungera vägledande för statliga och 

andra aktörers åtgärder inom miljöområdet. I dagsläget finns det inte några beslutade 

etappmål för arbetet med förorenade områden. 

 
2.2 Nationell strategi med miljöbalkstillsynen 
Med utgångspunkt i ett förarbete från Tillsyns- och föreskriftsrådet (ToFR) har de 

centrala myndigheterna i ToFR beslutat 2020-06-17 i en uppdragsplan att i samverkan ta 

fram en nationell strategi för miljöbalkstillsynen som omfattar perioden 2022–2027. 

Uppdraget är en följd av den nyare och tydligare beskrivningen av begreppet tillsyn i 

miljöbalken som trädde ikraft 1 augusti 2020. Med tillsyn avses nu enbart sådan 

verksamhet som rör regelefterlevnad och som riktar sig direkt till en verksamhetsutövare. 

Utöver kontroll av regelefterlevnad omfattar tillsyn även främjande och förebyggande 

åtgärder som riktar sig till en enskild aktör för att underlätta för den aktören att följa 

gällande regler. Denna främjande del går längre än vad som följer av serviceskyldigheten i 

förvaltningslagen. Naturvårdsverket ansvarar för att sammanställa och överlämna det 

slutliga förslaget till strategin till ToFR och respektive central myndighet tar beslut om 

att stå bakom strategin när ToFR har bedömt att strategin är färdigberedd. 
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2.3 Regionalt arbete med förorenade områden 
Den övergripande målsättningen för arbetet med förorenade områden i Blekinge är att 

dessa varken idag eller i framtiden ska påverka människors hälsa eller miljön negativt. 

Därför är det viktigt att verka för att arbetet med förorenade områden och 

efterbehandlingsåtgärder genomförs på ett hållbart sätt och ur ett långsiktigt perspektiv. 

 
2.3.1 Länsstyrelsens uppdrag 

Arbetet med förorenade områden styrs framförallt genom Länsstyrelsernas 

regleringsbrev och Länsstyrelseinstruktionen samt av villkor för det bidrag som 

erhålls för arbete med tillsyn i syfte att öka andelen privatfinansierade 

efterbehandlingsåtgärder. Fördelningen av bidraget samt villkoren för dess användning 

beslutas av Länsstyrelsen i Örebro län. 

 
I Länsstyrelsernas regleringsbrev för budgetåret 2019 ger regeringen, utöver tillsyn och 

tillsynsvägledning enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen (2011:13), även 

länsstyrelserna i uppdrag att redovisa hur de arbetat med förorenade områden som är 

lämpliga att sanera för byggande av bostäder. Av redovisningen ska särskilt framgå hur 

länsstyrelserna informerat kommunerna och andra aktörer om möjligheterna till bidrag, 

hur de gett stöd till kommunerna samt en uppskattning i tid om när områden är aktuella 

för bidrag. 

 
Av Länsstyrelseinstruktionen framgår att länsstyrelserna ska arbeta utifrån ett statligt 

helhetsperspektiv, sektorsövergripande och inom myndighetens ansvarsområde 

samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Länsstyrelserna 

ska ansvara för de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den. Den 

belyser också att länsstyrelserna ska verka för att generationsmålet och de 

miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för 

miljöarbetets utveckling. 

 
Länsstyrelserna erhåller särskilda bidrag beslutade av Länsstyrelsen i Örebro län för 

arbetet med förorenade områden. Bidraget erhålls ur det nationella anslaget 1:4, 

anslagspost 6, sanering och återställning. Anslagsposten får användas för arbete vid 

länsstyrelserna med tillsyn över förorenade områden i syfte att öka inslaget av 

privatfinansierade efterbehandlingsåtgärder så att det framtida behovet av statliga 

bidragsfinansiering minskar. 

 
I arbetet med tillsyn enligt ovan har Länsstyrelsen Blekinge med stöd av tidigare års 

villkor för nämnda bidrag bedömt att följande moment och principer ingår: 

 
• Arbetet ska i huvudsak gälla de hälso- och miljömässigt mest prioriterade 

objekten i länet som inte (eller endast delvis) kommer att finansieras med 

statliga medel, samt de objekt där det finns möjlighet att få till stånd 

prejudicerande rättsfall. 

http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Fororenade-omraden/
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Fororenade-omraden/
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Fororenade-omraden/
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• Arbetet omfattar tillsyn över förorenade områden, företrädesvis 

undersökningar, utredningar och efterbehandlingsåtgärder vid områden över 

vilka länsstyrelsen har tillsynsansvar, registerhållning i EBH-stödet som är den 

databas där information om områden som är misstänkt eller konstaterat 

förorenade samlas, uppföljning m.m. av enskilda objekt eller hela branscher, 

tillsynsvägledning gentemot kommunerna såsom kompetensutvecklande 

insatser samt stöd och vägledning, inventering av länsstyrelsens tillsynsobjekt 

med pågående verksamhet, eller, under vissa förutsättningar, enstaka 

provtagning med syfte att bekräfta förorening för att 10 kapitlet miljöbalken ska 

bli tillämpligt. Arbetena får utföras av anställd personal eller, i de fall det är 

möjligt, genom inköpta tjänster. 

• Kompetensutveckling inom förorenade områden för länsstyrelsens personal 

som arbetar med tillsyn över förorenade områden. 

 
2.3.2 Mål i arbetet med förorenade områden 

För att uppnå den övergripande målsättningen om att förorenade områden i Blekinge 

varken idag eller i framtiden ska påverka människors hälsa eller miljön negativt, har 

regionala mål tagits fram för den operativa tillsynen och tillsynsvägledningen. Dessa 

grundar sig i de nationella miljömålen och länsstyrelsernas uppdrag och utgår även från 

behovsutredning samt övriga mål och uppdrag. 

 
Det äldre miljömålssystemet med regionala delmål är avslutat, men kompetensområdet 

har ett kvarstående regionalt delmål som är delvis uppnått då arbetet återstår för en 

kommun: 

 
1. Nedlagda deponier som omfattas av kungörelse med föreskrifter om innehållet 

i kommunal avfallsplan, SNFS 1991: 3, och som är betydelsefulla ur 

miljösynpunkt skall vara identifierade, inventerade och riskklassade enligt 

MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) fas 1 senast år 2009. 

 
I Länsstyrelsen Blekinges tillsynsplan är den övergripande målsättningen med tillsynen 

att säkerställa syftet med miljöbalken; att främja en hållbar utveckling som innebär att 

nuvarande och kommande generationer garanteras en hälsosam och god miljö och att, 

genom tillsynen, stärka verksamhetsutövarnas förmåga att bedriva egenkontroll och 

säkerställa att gällande miljötillstånd med villkor och övrig lagstiftning följs. 

 
Målsättningar med inriktning mot tillsyn av förorenade områden har tagits fram och 

lyder. 

 
2. Undersökningar av prioriterade förorenade områden 

Länsstyrelsen Blekinge har tillsyn över cirka 50 objekt i riskklass 1 och riskklass 

2. Kompetensområdet ska verka för att fler undersökningar utförs vid de egna 

tillsynsobjekten och verka för att fler prioriterade förorenade områden där det 

saknas ansvarig utreds samt vid behov åtgärdas med statliga bidrag. 
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3. Tillsyn av pågående verksamheter 

Länsstyrelsen Blekinge ska fortsätta arbetet med att stärka tillsynen inom 

prioriterade B-verksamheter i länet. Detta innebär att företagens arbete med 

egna undersökningar och utredningar av eventuella föroreningsrisker ska 

fortsätta. Kompetensområdet ska även öka fokus på att förorenade områden 

beaktas i villkor för verksamheter som prövas. 

4. Tillsynsvägledning inom förorenade områden 

Länsstyrelsen Blekinge ska hålla sig ajour med kompetensförsörjningen och 

kompetensutvecklingen i länets kommuner vad avser förorenade områden och 

ordna utbildningsinsatser i den mån det behövs. Avsikten är att två träffar med 

respektive kommun eller miljöförbund ska äga rum per år. Träffarna ska ha 

fokus på förorenade områden och deltagare är främst representanter från de 

kommunala tillsynsmyndigheterna och Länsstyrelsen Blekinge. 

Kompetensområdet även har för avsikt att öka kunskapen om förorenade 

områden inom andra verksamhetsområden på kommunerna. En del av dessa 

träffar planeras därför så att andra tjänstemän som berörs av dessa frågor, 

exempelvis fysisk planering eller avfall, kan delta på träffarna. Möjligheter till 

tillsynsvägledning finns även via samverkansnätverket med fokus på 

förorenade områden mellan länsstyrelserna i Blekinge och Kronobergs län och 

deras kommunala tillsynsmyndigheter. Nätverket bildades under 2018 och har 

som ambition att hålla två träffar 2019. 

5. Kommunal inventering 

Kommunerna har ansvar för inventering och riskklassning av förorenade 

områden inom pågående miljöfarlig verksamhet, där inte Länsstyrelsen 

Blekinge är tillsynsmyndighet. Syftet är att utreda och riskklassa pågående 

verksamheter som kan utgöra hälso- och miljörisker. Länsstyrelsen Blekinge ska 

bidra med information och riktad vägledning till kommunerna. 

6. Ansvarsutredningar 

Den genom tillsynsprojektmedel finansierade satsningen på 

kompetensutveckling som påbörjades under 2014 med en uppföljande 

workshop 2015 är i princip klar. På grund av bristande tillgänglighet både bland 

kommunala inspektörer och hos Länsstyrelsen Blekinge har satsningen inte 

uppnått ett optimalt resultat. SGI genom Sofie Hermansson har under 

satsningen hållit ett föredrag om ansvarsutredning. Förhoppningen är att 

arbetet som genomförs av den nationella TVL-gruppen med avseende på 

ansvarsutredning m.m. ska leda till ytterligare framsteg. 

 
2.3.3 Övriga mål och åtgärder 

Länsstyrelsens åtgärdsprogram för miljömålen, Ett hållbart Blekinge, färdigställdes 

under 2013 av en grupp representanter från Länsstyrelsen Blekinge, Skogsstyrelsen, 

kommunerna och Miljöförbundet Blekinge Väst. Programmet ska fungera som ett 

verktyg i det regionala arbetet, genom att definiera och uppmärksamma åtgärder som gör 

mest nytta. Under hösten 2017 reviderades åtgärdsprogrammet, med syfte att formulera 
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åtgärder som är tydliga och möjliga att följa upp. Programmet är treårigt från 2017 t.o.m. 

2020 och uppdelat i sex fokusområden med underliggande insatsområden. Inom varje 

insatsområde finns förslag på konkreta åtgärder. Förorenade områden är ett 

insatsområde under fokusområdet Giftfri miljö med följande åtgärder: 

 
1. Uppmana företag att inventera förorenade områden inom sin verksamhet 

Länsstyrelsen ska, tillsammans med kommunerna, informera företag om att 

inventera sina pågående verksamheter och omgivande områden med avseende 

på föroreningar samt verka för att relevanta uppgifter från detta arbete förs in i 

EBH-stödet. 

2. Inventera förorenade områden vid pågående verksamheter 

Länsstyrelsen ska delta i arbetet med att öka kunskapen om föroreningarnas 

utbredning och förbättra underlaget för framtida samhällsplanering samt verka 

för att relevanta uppgifter från detta arbete förs in i EBH-stödet. 

3. Ta fram blankett för rapportering av påträffad förorening 

Länsstyrelsen ska ta fram en blankett som bör finnas tillgänglig som e-tjänst på 

berörd myndighets webbsida, med syfte att öka kunskapen föroreningarnas 

utbredning och förbättra underlaget för framtida samhällsplanering. 

4.  Upprätta och tillämpa rutiner för sanering innan byggnation Länsstyrelsen 

och kommunerna ska upprätta rutiner som ska underlätta processen vid 

detaljplanering genom att uppmärksamma behov av sanering och därmed 

förebygga försening vid projektering och byggnation. 

 
I uppföljningen av miljökvalitetsmålet bedöms om dagens styrmedel och de åtgärder 

som görs är tillräckliga för att nå målet. Åtgärd 2 ovan bedöms inte hinna fullgöras till år 

2020. Åtgärd 3 ovan har, vad beträffar föroreningar som länsstyrelsen har tillsyn över, 

uppfyllts genom en s.k. e-tjänst. 

 
Arbetet med förorenade områden berör även flera andra av miljökvalitetsmålen, 

exempelvis God bebyggd miljö, Friskt vatten och Biologisk mångfald. 

 
Med avseende på God bebyggd miljö bedöms åtgärd 4 vara driftsatt genom att i yttranden 

i detaljplaneärenden uttrycka att länsstyrelsen generellt förespråkar att marken i första 

hand bör vara lämplig för ändamålet redan innan en detaljplan antas och att resultatet 

av efterkontrollen ska visa att marken är lämplig för det nya ändamålet. I det fall en 

planbestämmelse enligt 4 kap. 14 § punkt 4 plan- och bygglagen (2010:900) avses införas 

yttrar länsstyrelsen att det på plankartan eller i planbeskrivningen ska framgå vilka 

mätbara åtgärdsmål som ska uppnås för att få lov eller startbesked beviljat. 

 
Åtgärdsprogrammet för Södra Östersjöns vattendistrikt (2016 – 2021) innehåller 

åtgärder riktade till myndigheter och kommuner som ska vidtas för att förbättra de 

vattenförekomster som inte uppnår uppsatta miljökvalitetsnormer. Kompetensområdet 

förorenade områden berörs särskilt av följande: 
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• Åtgärd 5 

Länsstyrelserna ska ha åtgärdsplaner för avrinningsområden inom sina 

respektive län, och årligen uppdatera dem för att säkerställa att åtgärderna i 

planerna genomförs och följs upp. Åtgärdsplanerna ska ha fokus på de 

vattenförekomster där det behövs åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska 

kunna följas. Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets 

fastställande och sedan genomföras kontinuerligt. För att genomföra denna 

åtgärd krävs att information från länsstyrelsens samtliga verksamheter som 

berör vattenfrågor samlas och beaktas. 

 
• Åtgärd 10 

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. Arbetet med 

förorenade områden behöver kopplas ihop med vattenförvaltningen på ett 

bättre sätt. Bedömningar och prioriteringar för behov av efterbehandlingar och 

fördelningar av bidrag behöver utgå från ett avrinningsområdesperspektiv, för 

att förbättra förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. 

 
Länsstyrelsens regionala vattenförsörjningsplan, Vad behövs för en trygg 

dricksvattenförsörjning, togs fram 2019 med syfte att säkerställa en långsiktig tillgång till 

vattenresurser för dricksvattenförsörjningen i länet. I planen redovisas 

vattenförekomster som är särskilt viktiga för ändamålet, och ett strategiskt sätt att 

arbeta långsiktigt för att skydda dessa. En viktig förebyggande åtgärd är inventering och 

sanering av förorenade områden som kan påverka utpekade vattenförekomster. Därav 

utgör planen ett viktigt underlag för prioriteringar i arbetet med förorenade område (se 

kap 3.7). 

 
Anpassning till ett förändrat klimat (2014) är Blekinges regionala handlingsplan för 

klimatanpassning. Kompetensområdet förorenade områden är behjälpligt inom följande 

åtgärder: 

 
• Utvärdera föroreningsrisk för dricksvattentäkter (åtgärd 8) 

I arbetet med att utvärdera föroreningsrisker, ta fram förebyggande 

skyddsåtgärder samt genomföra utökade undersökningar av vattenkvaliteten. 

• Uppdatera den regionala klimatsårbarhetsanalysen för ras och skred 

(åtgärd 16) 

I arbetet med att genomföra en översyn av urvalet av förorenade områden i 

klimatsårbarhetsanalysen samt vid uppdatering av analys av risker relaterade 

till olika samhällsaspekter som exempelvis påverkan på infrastruktur, 

bebyggelse, dricksvattenförsörjning, risker för föroreningsspridning (se 

Länsstyrelsen Blekinges rapport 2012:7). 
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• Översyn av riskklassning inom riskområden för klimateffekter (åtgärd 18) 

Genom att utreda möjligheten att i EBH-stödet märka upp objekt som ska 

prioriteras med avseende på klimateffekter, och analysera vilka förorenade 

områden som är lokaliserade i områden med förutsättning för översvämning, ras 

och skred eller erosion i framtida klimat. I arbetet ingår att utreda om det finns 

anledning att förändra riskklassning med utgångspunkt från ökade 

spridningsrisker i framtida klimat. 

• Beakta klimateffekter vid förorenade områden i villkor (åtgärd 33) 

I arbetet med utformning av villkor för miljöfarliga verksamheter och 

vattenverksamheter tas hänsyn till miljöpåverkan i ett förändrat klimat. 

Vägledningen ”Klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga 

verksamheter och förorenade områden” togs fram av länsstyrelserna 2018. 

 
2.4 Ansvar och finansiering 
Grundtanken i miljölagstiftningen är att den som orsakat skada eller olägenhet för 

miljön ansvarar till dess att skadan upphört. Den som har bedrivit den verksamhet eller 

vidtagit den åtgärd som orsakat föroreningen är skyldig att betala den efterbehandling 

som behövs i syfte att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för 

människors hälsa och miljön. Principen benämns ofta PPP som står för Polluter Pays 

Principle - förorenaren betalar och uttrycks som lagtext i 2 kap. 8 § Miljöbalken 

(1998:808). I många fall uppstår svårigheter i att avgöra vem som är ansvarig för en 

förorening. Ett företag som orsakat en förorening i ett område kan exempelvis ha gått i 

konkurs. Ansvaret kan då läggas på nuvarande fastighetsägare, under förutsättning att 

fastigheten förvärvats efter miljöbalkens ikraftträdande den 1 januari 1999 och att 

fastighetsägaren vid köpet känt till, eller borde ha känt till, att fastigheten var förorenad. 

Det kan vara komplicerat att fastställa ansvar och en juridisk bedömning görs i varje 

enskilt fall (se mer om ansvarsutredning i kap. 3.2). 

 
Finns ingen ansvarig kan länsstyrelsen eller kommunen i vissa fall låta utföra 

undersökningar och saneringar med hjälp av statliga bidrag (se mer under bidrag, kap. 

3.5). Naturvårdsverket administrerar bidraget och beviljar bidragsansökningar för 

utredningar och efterbehandlingsåtgärder av förorenade områden. Kommunerna 

ansöker om bidrag hos länsstyrelserna, som i sin tur ansöker om bidrag hos 

Naturvårdsverket. Om det finns någon som enligt lag är efterbehandlingsansvarig, kan 

tillsynsmyndigheten tillsammans med denna nå sådana uppgörelser som öppnar för en 

viss bidragsfinansiering. Bidrag för särskilt angelägna objekt kan också erhållas i den del 

som en rättslig prövning visat att det inte är skäligt att kräva åtgärder av den ansvarige. 

Bidrag får dock endast överlämnas till kommun eller annan myndighet som är 

huvudman för efterbehandlingen. 

 
Behovet av bostäder har föranlett att bidrag även får användas till att avhjälpa skadad 

mark där kommunen åtagit sig att detaljplanera för bostadsbyggande. Regeringen har 

avsatt 260 miljoner per år för detta. Under 2018 uppdaterades vägledningen för att söka 

bidraget och ansökningsprocessen beskrivs närmare på Naturvårdsverkets hemsida. 
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Regeringen har bestämt hur det statliga bidraget får användas i en förordning 

(2004:100). Bidraget får användas till: 

• undersökningar för att ta reda på om ett område är förorenat 

• ansvarsutredning för att försöka hitta någon som eventuellt är ansvarig för 

föroreningen 

• utredningar som behövs för att efterbehandlingsåtgärder ska kunna genomföras 

• efterbehandlingsåtgärder 

• uppföljning och utvärdering av efterbehandlingsåtgärder. 

 
2.5 Organisation och samverkan 
I detta avsnitt beskrivs bland annat Länsstyrelsen Blekinges organisation och 

ansvarsområden samt vilka andra aktörer som finns. 

 
2.5 Organisation 

Länsstyrelsen Blekinge är indelad i tre avdelningar direkt under länsledningen. 

Kompetensområdet förorenade områden tillhör avdelningen Samhällsbyggnad och 

miljöskydd och sorteras in under funktionen Tillsyn & Prövning tillsammans med andra 

tillsynsområden inom miljöskydd, naturvård och vattenverksamhet. Avdelningens andra 

funktion, Plan- och kulturmiljö, omfattar plan- och bostadsbyggande, kulturmiljö och 

bostadsstöd. 

 
Kompetensområdet hanterar frågor som rör föroreningar inom Länsstyrelsen Blekinges 

olika verksamhetsområden. Det innefattar ansvaret för tillsyn av förorenade områden 

enligt miljöbalken, tillsynsvägledning gentemot kommunerna samt ärenden gällande 

miljöriskområden om sådana skulle bli aktuella i Blekinge. Därtill ansvarar 

kompetensområdet för uppdatering av länets regionala program och databas (EBH- 

stödet), bidragsansökningar, inventeringar och undersökningar, samordning av 

åtgärdsverksamheter i länet samt uppföljning och rapportering till central nivå. 

 
Länsstyrelsen Blekinge arbetar även utifrån en tvärsektoriell organisation, bland annat 

genom regelbundna möten under vilka olika funktioners deltagande i exempelvis 

detaljplaner underlättas. 

 
 

2.5.2 Länsstyrelsens och kommunernas ansvarsområden 

Arbetsfördelningen mellan Länsstyrelsen Blekinge, de enskilda kommunerna och i vissa 

fall även ansvarig huvudman följer Naturvårdsverkets förslag till organisation av den 

statliga efterbehandlingsverksamheten. Nedan följer länsstyrelsens respektive 

kommunernas ansvarsområden. I vissa fall kan tillsynen överlåtas från länsstyrelsen till 

kommunen. 
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På kommunal nivå ansvarar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskrona, 

miljö- och byggnadsförvaltningen i Ronneby samt Miljöförbundet Blekinge Väst för 

arbetet med efterbehandlingsfrågor. Miljöförbundet Blekinge Väst bildades 2005 och är 

den gemensamma organisationen för miljö- och hälsoskyddstillsyn i kommunerna 

Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 

 
Länsstyrelsen ansvarar i efterbehandlingsarbetet för: 

• Samordning av efterbehandlingsarbetet i länet och upprätthållning av det 

regionala programmet samt ansökan om bidrag till inventering, 

undersökningar, utredningar och åtgärder. 

• Prioritering av länets förorenade områden samt fördelning och utbetalning av 

bidrag till utredningar och åtgärder efter separat ansökan och överläggning med 

Naturvårdsverket. 

• Inventering av nedlagda verksamheter samt pågående verksamheter där 

länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. 

• Länets objekt i den nationella databasen över förorenade områden, EBH-stödet. 

• Tillsyn och tillsynsvägledning samt utredning av ansvarsförhållanden för 

förorenade områden där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. 

• Vägledning och stöd till olika aktörer inom efterbehandlingsområdet 

(kommuner, företag, fastighetsägare, konsulter och till viss del även 

entreprenörer). 

• Uppföljning och utvärdering. 

• Avfallsfrågor. 

• Överklagningsärenden av kommunala beslut inom t.ex. miljöbalken och plan- 

och bygglagen. 

• Information om förorenade områden i planeringsprocessen (översiktsplaner 

och detaljplaner). 

• Information om förorenade områden i vattenärenden och samrådsärenden, t.ex. 

nya kabeldragningar. 

• Genomföra, följa upp och utvärdera de nationella miljömålen och de regionala 

åtgärderna (miljömål och vattenförvaltningen). 

 
Kommunen ansvarar i efterbehandlingsarbetet för: 

• Inventering och riskklassning av nedlagda kommunala deponier, se SNFS 1991:3 

4§ (undantaget sådana deponier där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet). 

• Att de pågående verksamheter där kommunen har tillsyn inventerar sina 

områden enligt MIFO (Naturvårdsverkets rapport 4918). 

• I sin roll som tillsynsmyndighet följa upp efterbehandlingsarbetet i kommunen, 

och bistå länsstyrelsen med underlag till regionalt program samt ansökan om 

bidrag till inventeringar, undersökningar, utredningar och åtgärder. 

• I sin roll som huvudman ansvara för framtagande av nödvändiga underlag för 

genomförandet av delar av inventeringsarbetet, utredningar, undersökningar, 

åtgärder samt ansvarsutredningar. 
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• Utreda ansvarsförhållandena för de förorenade områden där miljönämnden 

eller motsvarande är tillsynsmyndighet. 

• Beakta efterbehandlingsfrågorna vid fysisk planering och beslut om 

markanvändning. 

• Genomföra och följa upp de nationella miljömålen och de regionala åtgärderna 

(miljömål och vattenförvaltningen). 

• I sin roll som verksamhetsutövare, fastighetsägare eller exploatör, uppfylla 

syftet med miljöbalken och de föreskrifter som har meddelats med stöd av 

balken. 

• Att delge länsstyrelsen information om sina tillsynsobjekt för uppdatering i 

EBH-stödet. 

 
2.5.3 Andra aktörer i efterbehandlingsarbetet 

Arbetet med förorenade områden utförs inte bara av länsstyrelserna och kommunerna. 

Utöver privata intressenter finns även flera statliga aktörer, och för att arbetet ska föras 

framåt är det viktigt med samverkan mellan dessa. Nedan listas några av dessa aktörer: 

 
Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för arbetet med förorenade områden i 

landet. De förmedlar de medel som varje år anslås av regeringen till inventering, 

utredningar och åtgärder. De ansvarar för tillsynsvägledning inom förorenade områden 

och tar fram handböcker och riktvärden för förorenad mark. 

 
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) undersöker områden som kan ha förorenats 

av nedlagda, statliga organisationer. Sedan 2010 har SGU även möjlighet att genomföra 

saneringsåtgärder vid sådana områden. De kan även gå in som huvudman i åtgärdsfas 

för icke-statliga objekt, om en kommun efterfrågar detta. 

 
Statens Geotekniska Institut (SGI) har ett uppdrag om forskning, teknik- och 

kunskapsutveckling när det gäller sanering och återställning av förorenade områden i 

landet. De fungerar även som expertstöd till kommuner och länsstyrelser. 

 
Trafikverket ansvarar för inventering, undersökning och åtgärder av sådana objekt som 

uppkommit i dess egen verksamhet. Det omfattar även verksamheter vid tidigare 

Banverket och Vägverket samt vissa verksamheter vid Statens institut för 

kommunikationsanalys (SIKA), Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Trafikverkets 

objekt är sparsamt inrapporterade i EBH-stödet. 

 
Försvarsmakten ansvarar för inventering, undersökning och åtgärder som uppkommit 

till följd av försvarsverksamhet. Tillsynsmyndighet för dessa objekt är 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM). Försvarsmaktens objekt är ej 

inrapporterade fullt ut i EBH-stödet. Detta gäller även ett flertal av de objekt som idag är 

i civil ägo, och det råder således stor osäkerhet om mörkertalet för dessa objekt. 
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SPI Miljösaneringsfond AB (SPIMFAB) är en privat aktör, bildad av drivmedelsbolagen i 

Sverige. De undersöker och sanerar nedlagda äldre bensinstationer i landet. Arbetet har 

pågått sedan 1997, och innefattar sådana bensinstationer som avvecklats mellan 1 juli 

1969 och 31 december 1994. SPIMFAB har haft som mål att alla dessa stationer ska 

undersökas och vid behov sanerats 2014. Efter detta upphör aktörens avtal, och 

eventuella kvarvarande EBH-krav får riktas direkt mot ansvariga verksamhetsutövare 

eller fastighetsägare. En stor andel av objekten som rapporterats i Blekinge är införda i 

EBH-stödet, men informationen kompletteras av den egna databasen Spimwebb. 

 
2.5.4 Samverkan och nätverk 

Kommunal samverkan 

Länsstyrelsen Blekinge har som ambition att regelbundet träffa representanter från 

kommunerna i länet. Syftet är att öka kunskapsutbytet samt diskutera aktuella problem 

och frågor inom EBH-området. Detta framförallt inom inventerings- och 

tillsynsområdena eftersom även kommunerna har ett ansvar för dessa frågor. 

 
Externa nätverk 

Länsstyrelsen Blekinge har tillsammans med Länsstyrelsen i Kronoberg och de 

kommunala miljöförvaltningarna i respektive län bildat samarbetsorganet 

Miljösamverkan Kronoberg/Blekinge. Syftet är att medverka till en hållbar utveckling i 

de båda regionerna, effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet samt ge stöd både till 

myndighetsutövning och de mer informativa förebyggande insatser som tillsynen också 

består av. Samverkan ska medföra bättre resursutnyttjande och ge möjlighet till en mera 

likartad tillsyn. Miljösamverkan Kronoberg/Blekinge ska också bidra till att skapa 

nätverk för fördjupat samarbete mellan myndigheter och företag. 

 
Som ett led i att fördjupa denna samverkan bildades under 2018 ett nätverk med fokus 

på förorenade områden. En första nätverksträff ägde rum hösten 2018 och ambitionen är 

att inledningsvis hålla två träffar per år. 

 
Kompetensområdet deltar även bland annat i Miljösamverkan Sveriges utbildningar, och 

de nätverksträffar som anordnas för EBH-handläggare på länsstyrelserna i Sverige. 

 
2.5.5 Miljöövervakning och vattenförvaltning 

Inom den regionala miljöövervakningen genomförs varje år undersökningar i både 

ytvatten och grundvatten med mätningar av olika kemiska ämnen. Resultatet av 

undersökningarna kan användas som underlag vid prioritering av arbetet med 

förorenade områden. På Länsstyrelsen Blekinge sker samverkan mellan 

kompetensområdena för vattenförvaltning, miljöövervakning och förorenade områden 

bland annat med avseende på val av analysparametrar i miljöövervakningsprogrammet 

och genom utbyte av resultat i pågående undersökningar. Exempelvis används 

analysresultaten för att beskriva miljötillståndet i vattenförekomster i VISS 

(VattenInformationsSystem Sverige) och som underlag till åtgärdsplaner för 

vattendirektivets mål att nå miljökvalitetsnormen god kemisk status i 
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vattenförekomster. Samarbetet är under ständig utveckling, där målet är ett ömsesidigt 

utbyte av mätdata och resultat om miljöpåverkan i länet. 

 
Flera yt- och grundvattenförekomster i länet är påverkade av föroreningar och har i 

vattenförvaltningens statusklassning klassificerats som ej god status eller i risk att inte 

uppnå god status. Arbetet för att successivt komma tillrätta med föroreningarna och 

förbättra vattenkvaliteten ingår i vattenförvaltningens arbete som genomförs i 

sexårscykler. En cykel inleds med kartläggning och analys av nuvarande status i 

vattenförekomster samt utformning av mål och normer som anger vad en god 

vattenkvalitet innebär. Därefter formuleras åtgärdsprogram för att nå de uppsatta målen 

och normerna. Tillståndet i vattenförekomsterna övervakas kontinuerligt för att 

kontrollera om åtgärderna ger resultat. 

 
2.6 Information om förorenade områden 
Information om förorenade områden finns inte i fastighetsregistret, med undantag av 

några enskilda fall. Vid fastighetsköp kan det därför vara bra att kontakta Länsstyrelsen 

Blekinge eller kommunen eftersom köparen har en undersökningsplikt. Observera att 

försäljaren har en upplysningsskyldighet gentemot köparen som kan resultera i 

skadeståndskrav vid undanhållande av information. 

 
Fastighetsägare eller verksamhetsutövare har även en lagstadgad upplysningsskyldighet 

om det upptäcks en förorening som kan medföra skada eller olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. Detta ska rapporteras till tillsynsmyndigheten. Att undanhålla sådan 

information är straffsanktionerat enligt 29 kap. 5 § miljöbalken. 

 
2.6.1 Länsstyrelsernas databas över förorenade områden 

Länsstyrelserna har en gemensam databas för förorenade områden, EBH-stödet. 

Databasen har utvecklats i ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket och 

länsstyrelserna, men ägs och förvaltas av länsstyrelserna gemensamt. Syftet med 

databasen är att samla information om misstänkt och konstaterat förorenade områden 

så att informationen kan användas för prioritering av efterbehandlingsinsatser (lokalt, 

regionalt och nationellt) men även i planarbete, vid exploatering etc. Databasen kan 

också användas för att bevara information om förorenade områden, då det finns 

möjligheter att ladda upp exempelvis inventeringsrapporter, analysresultat från 

provtagningar eller slutrapporter vid efterbehandlingsåtgärder. 

 
EBH-stödet har med hänvisning till EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som trädde i 

kraft under våren 2018 begränsats vad avser behörigheter till information i EBH-stödet. 

Länsstyrelserna har numera endast åtkomst till fullständig information om objekt inom 

det egna länet. 

 
Länsstyrelserna ansvarar över att information om sådana områden som bedöms vara 

förorenade finns tillgänglig och sprids, inte minst till kommunerna som underlag vid 
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fysisk planering. En direkt tillgång till informationen i databasen för kommunerna 

skulle underlätta och effektivisera både länsstyrelsernas och kommunernas arbete. En 

behörighet för kommunala handläggare att göra uppdateringar i EBH-stödet skulle även 

bidra till en ökad kvalitet i databasen. Ett projekt pågick under 2014 – 2016 med syfte att 

ta fram förslag för att möjliggöra kommunaccessen. Den nya dataskyddsförordningen 

talar för att utvecklingen snarare går åt motsatt håll vilket försvårar möjligheten att få en 

fullständig nationell bild eller länsspecifik bild över de förorenade områdena. 

 
En funktion i databasen ger dock möjligheter för länsstyrelserna att delge kommunerna 

information om deras tillsynsobjekt via Excel-tabeller som kan tas ut från databasen. De 

kommunala tillsynsmyndigheterna har också möjlighet att redigera informationen i 

tabellerna som sedan kan laddas upp EBH-stödet via länsstyrelserna. 

 
På Länsstyrelsen Blekinge webbsida finns ett kartskikt där de objekt som är registrerade i 

EBH-stödet visas. Länsstyrelsernas webbsidor har dock nyligen en ny plattform som är 

under utveckling, vilket påverkar kartans tillgänglighet i dagsläget. 

 
2.6.2 Hos tillsynsmyndigheten 

Ronneby kommun, Karlskrona kommun och Miljöförbundet Blekinge Väst har tillsynen 

för de flesta områden som identifierats i Blekinge. En samlad dokumentation av vissa 

objekt eller områden kan dock finnas hos Länsstyrelsen Blekinge, på grund av den 

ledande rollen som länsstyrelserna hade under det tidigare inventeringsarbetet. 

 
Länsstyrelsernas tillsynsansvar gäller främst områden där det tidigare bedrivits 

verksamheter som varit tillståndspliktiga, och områden med pågående verksamheter 

som fortfarande är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen. 

 
För försvarsmaktsobjekt är det Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) som är 

tillsynsmyndighet, och det är därför de som har informationen om objekten. EBH-stödet 

innehåller endast ett fåtal av dessa objekt i Blekinge. För de objekt som inventerats av 

Länsstyrelsen Blekinge finns uppgifterna i EBH-stödet, men allt eftersom informationen 

kommuniceras med fastighetsägare får även kommunen del av informationen. 

 
2.6.3 Digitalisering 

Länsstyrelsernas samverkan kring digitaliseringsarbetet ska, i den utsträckning som det 

är ändamålsenligt, bidra till enhetliga och samordnade processer. Samverkan ska ta sin 

utgångspunkt i regeringens mål för digitalisering av den offentliga förvaltningen: att ta 

fram en plan för en ökad digitalisering som, med beaktande av säkerhetsskyddslagen 

(2018:585), kan leda fram till nya arbetssätt och till digitala lösningar för såväl 

tillsynsvägledning som för tillsyn och rapportering. 

 
Länsstyrelsen har ambitionen att visa information om arbetet med förorenade områden 

på Länsstyrelsens Blekinge läns webbsida. Där kan GIS-skikt över de identifierade 

områdena laddas ner. 
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3. Strategi för arbetet med förorenade 
områden 

För att hantera de över 82 000 misstänkt förorenade platser som länsstyrelserna 

tillsammans har pekat ut har Naturvårdsverket utvecklat en metod för att prioritera de 

mest angelägna objekten, Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO), som 

beskrivs mer ingående i Naturvårdsverkets rapport 4918. 

 
MIFO-inventering delas upp i två faser där fas 1 innebär arkivstudier och fas 2 en mindre 

markundersökning. I båda faserna ingår en riskklassning utifrån fyra riskklasser, 1 – 4. 

Riskklass 1 innebär mycket stor risk för människors hälsa och miljön och riskklass 4 

innebär liten risk för människors hälsa och miljön. Riskklassen är en bedömning och 

sammanvägning av olika faktorer (föroreningarnas farlighet, spridningsförutsättningar, 

omgivningens känslighet och skyddsvärde) och har som syfte att särskilja högre 

prioriterade objekt från lägre prioriterade objekt. Det är inte förrän objekten verkligen 

har undersökts som det går att säga något om huruvida platsen är förorenad och om det 

finns en risk kopplad till föroreningarna. 

 
Arbetet med förorenade områden utförs stegvis, allt mer detaljerade kunskaper om 

objektet erhålls i varje steg. För de objekt som i inventeringen placerats i riskklass 1 eller 

riskklass 2 görs en ansvarsbedömning och undersökning. Om det i undersökningarna 

framkommer att det finns föroreningar som kräver åtgärder ska objektet efterbehandlas. 

Grundtanken är att förorenaren betalar, vilket gör ansvarsutredning till en viktig del i 

arbetet. Prioritering enligt MIFO-metodiken påverkas dock inte av huruvida någon 

ansvarig har pekats ut eller ej. 

 
De objekt som inte riskklassats, eller som tillhör någon av de lägre riskklasserna, anses 

idag inte prioriterade att arbeta vidare med från tillsynsmyndighetens håll. Den vidare 

hanteringen av dessa ligger i dagsläget således till stor del på fastighetsägaren, eller 

frivilliga åtaganden från verksamhetsutövare eller krav vid exploateringar. 

 
Länsstyrelserna arbetar i samverkan med övriga statliga myndigheter, kommuner, 

ansvariga verksamhetsutövare och andra aktörer för att åtgärda de ur miljö- och 

hälsosynpunkt mest angelägna förorenade områdena först. Förhoppningen är att detta 

ska leda till en snabbare och kostnadseffektivare hantering av de föroreningsskadade 

områdena. Detta gäller oavsett om arbetet drivs med statliga bidrag, utförs efter krav från 

tillsynsmyndigheten eller på frivillig basis. Hur undersökningar och åtgärder av 

förorenade områden finansieras styrs till stor del av ansvarsförhållandena enligt 10 

kapitlet i miljöbalken. 

 
3.1 Inventering av förorenade områden 
Inventering kan delas upp i två kategorier, inventering av nedlagda verksamheter och 

inventering av pågående verksamheter. De flesta av länets cirka 2400 objekt härstammar 

från nedlagda verksamheter. Inventering av nedlagda verksamheter var huvudsakligen 

länsstyrelsernas uppgift och ett flerårigt arbete som finansierades av Naturvårdsverket. 
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Den bidragsfinansierade inventeringen avslutades 2013. Ansvaret för inventering av 

pågående verksamheter åligger tillsynsmyndigheten, som kan hantera det antingen via 

föreläggande eller att själva utföra inventeringen. 

 
I Naturvårdsverkets "Branschlista” (senast uppdaterad 2020) pekas olika typer av 

verksamheter ut som generellt riskerar att förorena sin omgivning. Naturvårdsverket har 

även gjort en bedömning av branschen som helhet, vilket visas genom en s.k. 

branschriskklass. Branschlistan styr också vilka objekt som inventeras, och vilka som 

bara identifieras (registreras) samt vem som är ansvarig för att arbetet utförs. Det bör 

noteras att förorenade områden med annat ursprung än de branscher som ingår i denna 

lista kan förekomma. 

 
Inventeringen ska leda fram till att hitta de objekt som är mest prioriterade att utreda 

vidare. I första hand är det objekt som tilldelas riskklass 1 eller 2 vid MIFO fas 1 som, 

både inom det bidragsfinansierade efterbehandlingsarbetet och inom tillsynen, är 

prioriterade att undersökas. Det gäller oavsett om det finns någon ansvarig 

verksamhetsutövare eller fastighetsägare som kan stå för utredningskostnaderna eller 

om ansvarig saknas och statliga medel används. Om det är möjligt görs det därför redan 

vid inventeringen även en bedömning huruvida det finns någon ansvarig att rikta krav 

mot. 

 
3.2 Ansvarsutredning 
Enligt Polluter Pays Principle ska den som är ansvarig för att ha orsakat en förorening ta 

sitt ansvar och avhjälpa den. Innan avhjälpandeåtgärden vidtas ska den ha anmälts till 

tillsynsmyndigheten. 

 
Om ansvarig inte själv tar sitt ansvar eller om det inte är känt om det finns någon 

ansvarig för föroreningsskadan avgör ansvarsutredningen den fortsatta hanteringen av 

objektet. Om en ansvarig går att hitta, helt eller delvis, ska denne underrättas. 

Miljöbalken förutsätter därefter att ansvarig tar sitt ansvar. Om detta inte äger rum inom 

rimlig tid hanteras objektet vidare i tillsynsmyndigheternas tillsynsarbete. I annat fall 

kan objektet hanteras via statliga bidrag (se kapitel 3.5). För sådana objekt behöver 

ansvarsutredningen godkännas av Naturvårdsverket innan bidrag blir aktuellt. 

 
Bedömningen av frågan om ansvar innebär ofta omfattade utredningar och juridiska 

bedömningar. En omprövning av ansvarsbedömningen kan också bli aktuell sedan nya 

omständigheter tillkommit t.ex. efter en markundersökning. Frågan om ansvar är 

således ”en levande fråga” under myndighetens handläggning. Erfarenhetsmässigt har 

det dock visat sig att det är stora vinster med att redan tidigt under handläggningen göra 

en bedömning av ansvaret efter de uppgifter som då finns tillgängliga. 

Ansvarsbedömningen blir därför ett arbetsmoment som är återkommande vid såväl 

inventering som tillsyns- och bidragsarbete. 
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Ett väl genomfört arbete med ansvarsfrågorna under hela handläggningsprocessen 

bidrar till uppfyllande av flera viktiga målsättningar: 

 
1. En preliminär ansvarsbedömning möjliggör en tidig dialog mellan myndighet 

och ansvariga. Detta ökar förutsättningarna för miljömässigt välgrundade 

lösningar och uppfyllandet av Polluter Pays Principle – förorenaren betalar. Detta 

är viktigt både när det gäller arbete inom tillsyn och inom bidrag. 

2. Väl utförda ansvarsbedömningar medför större möjligheter till framgång i fall 

då förelägganden överklagas till högre instans. 

3. Väl utförda ansvarsbedömningar ger ett bra beslutsunderlag i fråga om 

bidragsansökningar. Arbetet med att söka statliga bidrag och vidta 

efterbehandlingsåtgärder kan därmed koncentreras till de mest prioriterade 

områdena. 

 
Se mer om ansvar över förorenade områden i kapitel 2.4, och Naturvårdsverkets 

vägledning om Efterbehandlingsansvar (Rapport 6501). 

 
3.3 Undersökningar, utredningar och åtgärder 
De områden som prioriterats efter riskklassningen undersöks mer noggrant genom 

provtagning och analys. Därefter avgörs om området behöver undersökas vidare eller om 

efterbehandlingsåtgärder behövs och i vilken omfattning. 

 
Oavsett vem som finansierar, inleds oftast projekten med en mindre undersökning för 

att ta reda på om området överhuvudtaget är förorenat. Visar det sig att området är 

förorenat förtätas sedan provtagningen. Provtagning kan behöva ske i jord, grundvatten, 

ytvatten, sediment, inomhusluft, por-gas, byggnadsmaterial m.m. Proverna skickas till 

godkända laboratorier där analyserna utförs. Resultatet från analyserna, tillsammans 

med annan information om området, används sedan för att bedöma 

föroreningssituationen på platsen. Resultatet består av genomförandebeskrivning, 

rapportdel och bedömningar. 

 
Vid mer detaljerade undersökningar utreds också vilka alternativa åtgärder som i rimlig 

omfattning bör vidtas, och vilka mål som bör uppnås för att komma tillrätta med 

problemet. I denna åtgärdsutredning kontrolleras det även om tillstånd krävs för 

genomförandet och vilka myndigheter som måste kontaktas. Ofta görs även en 

uppskattning om vad saneringen kostar. Undersökningar görs oftast av erfarna konsulter 

eftersom kunskaper om kemikalier, jord- och grundvattenförhållanden krävs. 

 
Det finns många olika åtgärder att ta till för att efterbehandla ett förorenat område. 

Vilken åtgärd som är lämpligast avgörs oftast under riskvärderingsprocessen. Hur väl ett 

område har sanerats klarläggs när resultatet jämförs med uppsatta mål. Den vanligaste 

åtgärden är att marken grävs upp och de förorenade massorna transporteras bort till en 

deponi eller en anläggning där den behandlas eller renas. Det går också att rena 
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massorna på plats med olika metoder. Valet av åtgärd är beroende av vilken typ av 

förorening det rör sig om. 

 
Oavsett om ärendena drivs via tillsynsarbetet eller med hjälp av statliga bidrag så utförs 

arbetet i möjligaste mån utifrån Naturvårdsverkets ”Kvalitetsmanual för användning 

och hantering av bidrag till efterbehandling” samt det vägledningsmaterial som finns till 

stöd för utrednings och saneringsarbetet, i första hand Naturvårdsverkets rapporter (till 

exempel 5978, 5976, 5977). 

 
Vägledningsmaterial till stöd för utredningsarbetet finns för nedladdning på 

Naturvårdsverkets hemsida (www.naturvardsverket.se). 

 
 

3.3.1 Hållbar sanering 

Länsstyrelsen förespråkar hållbar sanering, och anser det eftersträvansvärt att se till 

samtliga miljökvalitetsmål i arbetet, exempelvis genom att undvika långa transporter 

med lastbil. 

 
För att uppnå en hållbar sanering krävs att den är fullständig och inte kommer att 

behöva göras om. Det viktigaste att tänka på i dessa sammanhang är att inte få en 

återförorening av det sanerade området p.g.a. att föroreningar lämnas i angränsande 

områden. En sak att ha i åtanke är till exempel att föroreningar inte följer 

fastighetsgränser. 

 
Sanering av förorenade områden är ofta kostsamma projekt, men om det görs grundligt 

första gången behöver det inte göras om igen och kosta lika mycket till. Det blir således 

mer ekonomiskt hållbart att sanera ordentligt redan från början. 

 
Vetskapen om att ens bostad är placerat på eller i närheten av ett förorenat område 

innebär ofta en oro för sin egen, sina barns eller djurs hälsa. Ibland kan det vara befogat 

ibland inte, men det bör alltid tas hänsyn till människors oro vid en sanering. 

 
Naturvårdsverket har drivit ett kunskapsprogram om hållbar sanering under perioden 

2003 – 2009. Ett femtiotal projekt genomfördes i programmet inom områdena 

Undersökningsmetoder, Riskbedömning, Riskvärdering, Riskkommunikation och 

Åtgärdslösningar. Mer om detta finns att läsa på deras hemsida 

(www.naturvardsverket.se). 

 
3.4 Länsstyrelsens tillsyn och tillsynsvägledning 
Den uppdelning av tillsyn som miljötillsynsförordningen (2011:13) föreskriver kräver ett 

nära samarbete mellan kommunerna och länsstyrelsen. Ofta går det inte att avgöra 

vilken myndighet som har tillsynsansvaret utan att en utredning genomförs, och ibland 

kan två eller flera tillsynsmyndigheter ha ansvar för samma objekt. I förordningen 

framgår det att tillsynsmyndigheterna då kan komma överens om vem som ska ha 

http://www.naturvardsverket.se/
http://www.naturvardsverket.se/
http://www.naturvardsverket.se/
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tillsynsansvaret i de fall när dubbel tillsyn åberopats. I Blekinge har fem 

överenskommelser undertecknats om totalt cirka 40 objekt. Ett antal objekt är sedan 

1990-talet överlåtna från Länsstyrelsen Blekinge län till kommunerna. 

 
3.4.1 Tillsyn 

Länsstyrelsen Blekinge län har tillsynsansvaret för drygt 50 av de ca 200 objekt som 

placerats i riskklass 1 – 2, och arbetet utgörs till stor del av att initiera och driva på 

undersökningar, utredningar och åtgärder. Detta styrs framför allt av 

ansvarsförhållanden enligt 10 kap. miljöbalken. Beroende på ansvarsförhållanden och 

finansieringslösning har länsstyrelsen olika roller vilket medför att arbetet kan drivas 

mer eller mindre snabbt, effektivt och noggrant. 

 
När en ansvarsutredning har upprättats och en eller flera ansvariga har pekats ut, kan 

arbetet med undersökningar och framtida åtgärder komma att initieras genom råd och 

anvisningar, eller genom föreläggande från tillsynsmyndigheten, alternativt via frivilliga 

åtaganden (frivilligvägen). 

 
I frivilligt finansierade projekt är länsstyrelsens främsta roll att ge råd om hur 

undersökningen, utredningen och åtgärden genomförs på bästa sätt. Om länsstyrelsen 

sedan är tillsynsmyndighet över den förorenande verksamheten ska länsstyrelsen även 

ta ställning till resultaten. Dessa projekt kan normalt sett drivas relativt snabbt då 

administrativa arbetsmoment som finns med i bidragsprojekten utgår. Dock genomförs 

inte alltid dessa projekt med samma omfattning av praktiska eller andra skäl. 

 
Projekt kan också delfinansieras med en andel från frivilliga finansiärer och en andel 

statligt bidrag. I sådana projekt kan endast kommunen eller annan myndighet vara 

huvudman. Det är då viktigt att det råder samförstånd mellan tillsynsmyndighet och 

ansvarig om vad som är den eller de ansvarigas andel av efterbehandlingskostnaden. 

 
Enligt miljötillsynsförordningen ska de operativa tillsynsmyndigheterna ha en 

behovsutredning som omfattar tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde, 

och en samlad tillsynsplan som har sin grund i behovsutredningen. Tillsynsplanen 

upprättas för varje verksamhetsår 

 
I Länsstyrelsen Blekinges tillsynsplan för tillsyn enligt miljöbalken 2018 anges 

följande beträffande tillsyn förorenade områden och miljöriskområden: 

 
• Tillsyn ska enligt verksamhetsplanen prioriteras under 2018. Planerad tillsyn 

kommer under 2018 göras vid hälften av de objekt som anges som prioriterade 

enligt detta regionala program för 2018 - 2020. 

• EBH-stödet ska uppdateras åtminstone på följande: 

• Äldre inventeringar och riskklassade objekt vid pågående verksamheter, där 

Länsstyrelsen Blekinge är tillsynsmyndighet, ska ses över och samtliga objekt 

som ska inventeras enligt Naturvårdsverkets branschlista ska riskklassas. 
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Insatsen är prioriterad i verksamhetsplanen för 2018 och i åtgärdsprogrammet 

för miljökvalitetsmålen 2017 – 2020. 

• Ett samlat tillsynsprojekt för gamla nedlagda deponier i länet ska, tillsammans 

med miljöskydd, planeras under 2018 och genomföras under 2019. 

 
3.4.2 Tillsynsvägledning 

En viktig del i länsstyrelsernas arbete är tillsynsvägledning gentemot kommunerna. 

Detta kan ske genom att kommunerna söker upp länsstyrelsen t.ex. med frågor kring 

lagstiftning, eller via återkommande diskussionsträffar eller insatser som samordnas av 

länsstyrelsen. Objektanknuten vägledning ges ofta i enskilda ärenden. 

 
Enligt miljötillsynsförordningen ska varje länsstyrelse ha en treårig plan för 

tillsynsvägledningen. Kraven på att ha en tillsynsplan och en tillsynsvägledningsplan 

utgår från olika förordningsrum i miljötillsynsförordningen är därför separerade i två 

dokument. En översiktlig plan för arbetet med tillsynsvägledning och 

tillsynsvägledningsprojekt de närmsta tre åren finns i kapitel 6.5. 

 
I syfte att så långt möjligt likställa tillsynsvägledningen i landet har det skapats en 

nationell tillsynsväglednings-grupp (TVL-grupp) med representanter från sju 

länsstyrelser varav en utgör länsstyrelsernas tillsynssamordnare. Gruppen har inlett 

med att ta fram en miniminivå för länsstyrelsernas tillsynsvägledning i landet d.v.s. en 

minsta omfattning på tillsynsvägledningen som alla kommuner ska kunna garanteras. 

Därutöver utvecklar gruppen metoder för uppföljningen av denna vägledning i syfte att 

ytterligare kunna förbättra den. 

 
Under 2019 har TVL-gruppen färdigställt ytterligare ett arbete som utgörs av ett stöd för 

strategiskt arbete med förorenade områden. Det syftar till att hjälpa kommunerna att 

bättre skapa strategier, sätta upp mål, skapa handlingsplaner och planera sin tillsyn med 

inriktning mot de prioriterade förorenade områdena. TVL-gruppens arbete och annat 

material som är till nytta i arbetet med förorenade områden finns på EBH-portalen. 

 
3.5 Bidrag – när ansvar saknas 
För de förorenade områden där det, helt eller delvis, inte går att utkräva något lagligt 

ansvar för undersökningar eller åtgärder av området kan statliga medel sökas. I statligt 

finansierade projekt är länsstyrelsens roll bland annat att förmedla bidrag till 

huvudmannen (oftast kommunen), bevaka att bidragen används på ett effektivt och 

korrekt sätt, att hjälpa huvudmannen genom vägledning och rådgivning gällande olika 

frågeställningar, att utreda och/eller bedöma efterbehandlingsansvaret samt att redovisa 

resultaten vidare till Naturvårdsverket. 

 
För att statligt bidrag normalt ska kunna beviljas krävs att ett objekt är prioriterat både 

ur ett regionalt och nationellt perspektiv. Förutom graden av hänsyn till hälsa och miljö 

som tidigare avgjort hur angelägen en undersökning eller åtgärd bedömts vara kan 

numera även behovet av bostäder vara en avgörande faktor. Som underlag för 

http://www.ebhportalen.se/Sv/Pages/default.aspx
http://www.ebhportalen.se/Sv/Pages/default.aspx
http://www.ebhportalen.se/Sv/Pages/default.aspx
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prioriteringar används bl. a. riskklassningen från inventeringen och länsstyrelsens 

prioriteringslista (Länsstyrelsen Blekinges prioriteringslista bifogas i bilaga 1). En annan 

grund till prioritering av ett område är att det finns en ansökan om bidrag till att 

avhjälpa skadad mark där kommunen åtagit sig att detaljplanera för bostäder. 

Naturvårdsverket har flera dokument till sin hjälp, däribland Kvalitetsmanual för 

användning och hantering av bidrag till avhjälpande av föroreningsskador, Nationell 

plan för fördelning av statliga bidrag för efterbehandling (Rapport 6617) samt Vägledning 

om anslaget för avhjälpande av föroreningsskada inför bostadsbyggande. 

Vägledningarna finns publicerade på Naturvårdsverkets websida. 

 
Undersökningarna av bidragsobjekt utförs stegvis och en bedömning görs efter varje steg 

om objektet fortsatt ska prioriteras för ytterligare undersökningar eller åtgärder. Om det 

inte med stor säkerhet kan fastställas att ett objekt är förorenat kan en undersökning 

genom en MIFO fas 2 (NV rapport 4918) genomföras. Bekräftas föroreningar kan MIFO 

fas 2 undersökningen utökas till en förstudie där behov av eventuella åtgärder också 

bedöms. I fall då förorening kan konstateras kan istället en förstudie väljas direkt. 

 
Om ett behov av avhjälpandeåtgärder finns, genomförs en huvudstudie där mer 

omfattande undersökningar och utredningar ger svar på hur stort åtgärdsbehovet är, och 

vilka åtgärder som kan uppfylla behovet. 

 
Länsstyrelsen ansöker om bidrag hos Naturvårdsverket varefter bidraget kan lämnas 

vidare till en kommun eller annan myndighet som åtar sig huvudmannaskap för att 

genomföra en undersökning eller åtgärd av ett specifikt objekt. Är det fråga om 

avhjälpande för byggande av bostäder ska huvudmannen initiera och utföra det 

inledande arbetet t.ex. bedömning av värdeökning och ansvarsutredning. Åtagande av 

huvudmannaskap är en väldigt betydelsefull del för att bidragsspåret ska bli 

framgångsrikt. I första hand strävar länsstyrelsen efter att den kommun där ett 

prioriterat objekt är beläget ska agera huvudman. Dialogen mellan länsstyrelsen och 

kommunen kring frågan om huvudmannaskap bör starta tidigt i processen och sedan 

hållas levande genom de olika skedena. 

 
Om det behövs agerar Länsstyrelsen huvudman men då endast i de inledande skedena. I 

vissa fall kan huvudmannaskapet sträcka sig till vissa delar i en huvudstudie, men aldrig 

till åtgärdsskedet. Erfarenheter från andra län talar för att arbetet i åtgärdsskedet 

underlättas väsentligt om kommunen redan tagit aktiv del i föregående 

utredningsskeden. Sedan ett antal år kan även SGU gå in som huvudman i samtliga 

skeden för efterbehandlingsprojekt, på begäran av kommunen. 

 
3.6 Miljöriskområden och andra restriktioner i 
markanvändning 
Ett miljöriskområde är en juridisk form för att begränsa hur marken används. 

Definitionen enligt 10 kapitlet miljöbalken är: 
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”Ett område 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”. 

 
Det finns för närvarande inga områden i länet där Länsstyrelsen Blekinge bedömer att 

det är aktuellt att avsätta miljöriskområden, men det kan inte uteslutas att det blir 

aktuellt i framtiden fr.a. med avseende på PFAS-föroreningen i Kallinge. Möjligheten att 

införa miljöriskområden måste alltid vägas mot förutsättningarna för att åtgärda det 

förorenade området. I första hand ska länsstyrelsen arbeta mot att uppfylla målet om 

Polluter Pays Principle, d.v.s. principen att förorenaren betalar. Andra möjligheter beaktas 

först när förutsättningarna för ovan nämnda princip är uttömda. 

 
Parallellt med arbetet att åtgärda förorenade mark- och vattenområden kan 

länsstyrelsen utnyttja andra rättsliga möjligheter för att skydda miljön och människors 

hälsa på kort och lång sikt. Bland annat har behovet av att bevara viktig information om 

föroreningar tillgodosetts genom möjligheten att enligt miljöbalken införa anteckningar 

i fastighetsregistret. Den på detta sätt bevarade kunskapen blir då tillgänglig inför 

framtida ändringar av markanvändningen, som till exempel servitut eller ändring av 

detaljplan. 

 
När föroreningar lämnas kvar behöver kunskapen förvaltas och finnas tillgänglig på ett 

sådant sätt att hänsyn tas till riskerna vid framtida ingrepp i området. Restriktioner för 

områdets användning behöver finnas såväl som viss övervakning. 

 
Länsstyrelsen Blekinge har varit engagerad i en nationell arbetsgrupp som utrett 

möjligheterna att få in uppgifter om förorenade områden i fastighetsregistret. Mycket 

talar för att förändringar i lagar, förordningar och myndighetsinstruktioner måste 

genomföras för att det ska bli möjligt. 

 
3.7 Prioriteringar i länet 
I enlighet med gällande miljömål ska objekt prioriteras högt om de innebär ett direkt hot 

(akut risk) mot människors hälsa, naturområden med stora skyddsvärden eller mot 

betydande vattenförsörjningsintressen. Andra allmänna prioriteringsgrunder är om 

objektet innehåller skadliga halter av föroreningar, vilka på grund av bedömd risk har 

hög prioritet i miljöarbetet och om föroreningarna riskerar att spridas till 

omgivningarna. Ytterligare en prioriteringsgrund är om objektet riskerar att påverka en 

vattenförekomst som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå god kemisk status. 

Prioriteringsgrunderna avspeglas i Länsstyrelsen Blekinges prioriteringslista över 

förorenade områden (bilaga 1). 

 
Ovanstående gäller både objekt som ligger i Länsstyrelsen Blekinges tillsynsplan och 

objekt som hanteras med bidrag. När det gäller prioritering av objekt för statlig 

finansiering av efterbehandlingsåtgärder (åtgärdsram) ur ett nationellt perspektiv 

tillkommer de kriterier som anges i bidragsförordningen (2004:100): 
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• Objekt skall prioriteras högt om de innebär ett hot mot människors hälsa, mot 

naturområden med stora skyddsvärden eller mot betydande 

vattenförsörjningsintressen. 

• Objekt med föroreningsskador som innebär skadliga halter av föroreningar, 

vilka på grund av bedömd hälso- eller miljöfarlighet har hög prioritet i 

miljöarbetet. 

• Objekt med skadliga föroreningar som försvårar förutsättningarna för 

bostadsbyggande ska prioriteras högt. 

 
3.8 Uppföljning av efterbehandlingsarbetet i länet 
Länsstyrelsen Blekinges arbete följs upp i det regionala programmet, som i oktober vart 

tredje år skickas till Naturvårdsverket, men också i EBH-stödet där Naturvårdsverket i 

februari varje år tar ut nyckeltal från föregående år. Länsstyrelsen Blekinges uppföljning 

av kommunernas arbete med förorenade områden sker genom en uppladdningsfunktion 

i EBH-stödet. Kommunerna erhåller för uppdatering speciellt utformade Excel-filer 

innehållande deras tillsynsobjekt. Uppdateringen i EBH-stödet kan därefter ske 

automatiserat (se mer under kap 2.6.1). 

 
4. Regionala förutsättningar och 

industrihistorik 

4.1 Geologiska och hydrologiska förhållanden 
 

4.1.1. Geologiska förutsättningar 

Berggrunden i Blekinge utgörs till största delen av kristallint urberg. Urberget har utsatts 

för krafter som har lett till deformationer i form av plastiska skjuvzoner, sprickzoner och 

förkastningar. I spricksystemet har gångbergarter som diabas trängt upp och dessa 

gångar har viss betydelse i grundvattensammanhang. Den regionala bilden består av ett 

väl framträdande mönster av sådana tämligen breda och långa sprickzoner i riktningar 

som varierar mellan nordväst och nordost. Därutöver finns ett stort antal mindre 

sprickzoner. 

 
Uppe på urberget inom en remsa längs kusten i nordost finns en sedimentär berggrund 

som består av sandsten. Inom Listerlandet i sydväst, där urbergets yta på sina håll ligger 

på nedåt 100 m djup, finns en bitvis mycket porös kalkstens- och 

kalksandstensberggrund mellan urberget och jordlagren i ytan. Kalkstenen uppvisar 

också vanliga resultat av vittring t.ex. håligheter och gångar och till och med hela 

grottsystem. 

 
I kustområdena är bergblottningsgraden mycket hög. Den är också hög till mycket hög 

inom de mellersta delarna av länet där mer eller mindre kala bergområden mellan 

dalgångarna är särskilt framträdande. Där jordtäcken finns är de inom större delen av 
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länet små och mindre än 5 m. 5 - 10 m djupa jordlager finns i vissa dalgångar och i de 

norra delarna kan moränens mäktighet vara i samma storleksordning. På Listerlandet är 

jorddjupet 10 - 20 m vanligt. 

 
Bland jordarterna har en kalkfattig morän störst utbredning och är ovanför högsta 

kustlinjen (ca 65 m.ö.h.) helt dominerande. I anslutning till högsta kustlinjen och där 

nedanför finns isälvssediment och rullstensåsar. Längre ut mot kusten har sådana 

bildningar svallats av havet och sandiga, grusiga jordlager har därigenom uppstått på 

sina håll. På ostkusten har sådana sandiga bildningar omlagrats och flyttats av vinden 

och dyner av flygsand har uppstått. I dalgångarna åt söder har svallat finkornigt material 

från isälvarna och moränen avsatts. Detta har gett mer eller mindre siltiga och leriga 

jordar. 

 
4.1.2 Hydrologiska förutsättningar 

Grundvattnets strömning i berggrunden och jordlagren styrs av de topografiska 

förhållandena. Grundvattenbildningen sker på högre nivåer och på lägre nivåer kan 

grundvattnet åter strömma ut. Den lokala topografin påverkar främst det mer ytliga 

grundvattnet. Det djupare grundvattnets strömning styrs mera av den regionala 

topografin. Höjdskillnaden mellan de norra delarna av länet och Östersjön är ca 200 m. 

Inströmningsområdena finns främst i de norra länsdelarna och norr därom. 

 
Utströmningsområdena finns företrädesvis i kustområdena. 

I urberget sker grundvattnets strömning praktiskt taget uteslutande i spricksystemen 

och de skillnader i vattenmängd som finns beror antagligen främst på variationer ifråga 

om sprickfrekvenser och spricktyper. Det är ganska vanligt att grundvattnet i urberget 

har kvalitetsbrister på grund av förhöjda halter främst av järn, mangan, klorid, fluorid 

och radon. 

 
Den mer porösa sandstenen i nordost kan innehålla större vattenmängder än urberget. 

Uttagningsmöjligheterna begränsas dock av att nybildningen av grundvatten är liten på 

grund av mindre nederbörd i denna del av länet. 

 
Mellan urberget och kalkstenen på Listerlandet finns en vattenförande 

glaukonitsandsten med varierande mäktighet från 0 till ca 10 m. Huvuddelen av det 

vatten som påträffas i detta lager bedöms ha bildats längs Ryssbergets östra sida. Övriga 

grundvattentillgångar, som anses vara av regionalt intresse i länet, är knutna till 

isälvsbildningarna. 

 
I vissa områden saknas mer betydelsefulla lerskikt i jorden och är dessutom jordtäcket 

litet är sårbarheten stor. Mer eller mindre sammanhängande akvifärer medför att en 

större förorening kan få förödande konsekvenser. 
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4.2 Blekinges industrihistoria 
Med utgångspunkt i problemområdet förorenade områden och bedömningar av dessa 

kan länets industrihistoria lämpligen delas in i olika perioder. 

 
Under den första perioden, som sträcker sig fram till mitten av 1800-talet eller något 

därefter, har troligen inga betydande förorenade områden uppstått. Användningen av 

allvarligare kemikalier bedöms som obetydlig då det var fråga om mindre verksamheter 

belägna där vattenkraft kunde utnyttjas. Vanliga verksamheter under denna var järn- 

och kopparhantering samt skinngarverier. Metallhanteringen innebar troligen främst 

förädling till basråvaror. Det enda större varvet i länet, Karlskronavarvet, uppvisar en 

unik industrihistoria på grund av att det varit Försvarets nybyggnadsvarv under flera 

hundra år och fortfarande är i drift både för nyproduktion och för underhåll. 

Föroreningar efter denna verksamhet bedöms i huvudsak ha uppkommit under senare 

perioder. 

 
Den andra perioden omfattar 1800-talets andra hälft. Då utökas vissa av bruksområdena 

betydligt, och en kemisk-teknisk industri börjar växa fram. Nya produkter baserade på 

metallråvaror får allt större utrymme men det startas också andra typer av verksamheter, 

t.ex. pappersbruk. Nya processer såsom kemisk ytbehandling och emaljering tas i bruk 

och med det införs mer riskabla kemikalier i hanteringen. De verksamheter som skulle 

ha kunnat orsaka förorenade områden bedöms ändå ha varit förhållandevis små, och 

under den långa tid som gått sedan dess har föroreningarna spridits ut både genom 

naturliga processer och mänskliga åtgärder, vilket gör att problemet inte har någon 

prioriterad ställning. Intresset bör förmodligen främst riktas mot eventuella kvarvarande 

deponier och möjligen vissa sediment i vatten. 

 
Under 1900-talets första hälft fortsätter bruken att växa men många gör det mest i 

början av perioden. Mest utmärkande för perioden är dock att det dyker upp ett stort 

antal nya, inledningsvis små verksamheter. De lokaliseras i stor utsträckning till 

bruksorterna men en del bedrivs i eller i närheten av andra tätorter. Järnvägsnätet, som 

under denna tid når sin största omfattning, blir en viktig faktor för lokalisering av både 

tätorter och industrier. I takt med den industriella utvecklingen införs nya kemikalier i 

verksamheterna och mängderna ökar. Perioden är den som är svårast att bedöma och 

inventera. Det källmaterial som finns är svårtillgängligt. 

 
Början på den fjärde perioden omfattar 1950-talet och årtiondena därefter fram till ca 

1980. Antalet kemikalier och användningen, liksom de farliga avfallen, ökar kraftigt. 

Allvarliga miljögifter såsom PCB och kvicksilver sprids. Användningen av 

bekämpningsmedel ökar starkt inom trävaruhantering samt skogs- och jordbruk. Under 

mitten av 1900-talet växte pälsdjursnäringen fram och närmre 300 farmer var aktiva 

under 1950 – 1960-talen. I denna bransch användes stora mängder kemiska 

bekämpningsmedel för bekämpning av loppor och löss hos pälsdjuren. 

Industristrukturen i länet karaktäriseras främst av att större verkstadsindustrier intar en 

dominerande plats genom såväl gamla bruk som nya fabriker. Mer utpräglade 
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industriområden uppstår i anslutning till städer och andra tätorter. Trävaruhanteringen 

koncentreras mer och mer till större sågverk men det finns också flera hundra små sågar. 

Under 1950- och 60-talen inrättas många kommunala deponier där även företagen 

kunde göra sig av med sitt farliga avfall. Några industrier anlägger dessutom egna 

deponier på platser belägna upp till någon mil ifrån fabriken. Under samma period byggs 

också betydande oljelagringskapaciteter upp både i cisternanläggningar och i bergrum. 

1969 träder miljöskyddslagen i kraft vilket successivt under 1970-talet medför att en del 

av de miljöfarliga verksamheterna blir bättre kända och dokumenterade. 1976 införs 

kemikalielagstiftningen och förordningen om miljöfarligt avfall vilket under de 

närmaste åren därefter leder till snabb avveckling av en rad farliga kemikalier och att 

resurser för ett modernt omhändertagande av farligt avfall byggs upp. 

 
Den näst sista perioden, 1980- och 90-talen karaktäriseras av att mindre företag ökar i 

antal och betydelse samtidigt som en rad större industrier läggs ned. I många fall 

uppstår mindre verkstadsföretag i de tomma lokalerna. Dessutom byggs 

industriområden för mindre verksamheter ut och nya kommer till. Antalet kommunala 

deponier har sedan 70-talet reducerats kraftigt. I början av perioden inrättar många 

företag tjänster som i huvudsak skall användas till miljöarbete. Fortsättningen av 

perioden kännetecknas av att bolagens interna miljöarbete och kompetens inom 

området hela tiden ökar. 1981 utökas listan över prövningspliktiga verksamheter kraftigt 

och 1989 får kommunerna ett betydande ansvar för tillsynen. Särskilt den utökade 

prövningen medför att de miljöfarliga verksamheterna nu blir väl dokumenterade. 

Ytterligare förbättringar i det avseendet inträffar i början av 1990-talet när 

bestämmelserna om miljörapporter träder i kraft. 

 
Nuvarande period kan liknas vid perioden innan med avseende på omfattningen av 

verksamheter som kan ge upphov till förorenade områden. Framförallt karakteriseras 

perioden av ett utökat ianspråktagande av mer eller mindre förorenade områden för 

känsligare markanvändning t.ex. tas gamla industriområden i anspråk för byggnation av 

bostäder. En orsak till detta ökade ianspråktagande kan vara att äldre industritomter 

kommit att bli mer attraktiva för känsligare markanvändning efterhand som tätorterna 

vuxit. Ur samhällsplanerings- och miljötillsynssynpunkt har det ökade behovet av att 

utnyttja sådana områden medfört en mer komplicerad handläggning då miljöbalk och 

plan- och bygglag inte alltid drar jämnt. Dessa lagrum har dock under perioden 

genomgått vissa förändringar. Några tydliga effekter av dessa förändringar har ännu inte 

kunnat iakttas. Områden som exploaterats efter att känsligare markanvändning än 

tidigare möjliggjorts kan, beroende på vilka långsiktiga miljöhänsyn som tidigare tagits, 

på sikt komma att bli föremål för förnyad myndighetshantering. 

 
4.3 Övergripande om förorenade områden i länet 
I Blekinge län finns 654 objekt i statusen inventering avslutad eller i de statusklasser 

som kommer därefter varav 188 objekt placerats i riskklass 1 och 2. Utöver dessa finns ett 

stort antal identifierade objekt som ej skall inventeras enligt Naturvårdsverkets 

branschlista, se vidare i kap 5.1. I länet finns ytterligare objekt som inte identifierats, då 
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dessa inte uttryckligen omfattas av Naturvårdsverkets branschlista. I Blekinge gäller 

detta till exempel ett antal pälsdjursfarmer. 

 
De viktigaste misstänkta förorenade områdena är belägna vid vattendragen nära vissa 

gamla bruk, industriområden i anslutning till tätorterna, större oljelagringsanläggningar 

och fristående deponier. I centrala Karlskrona finns stora utfyllnader som gjorts i syfte 

att binda samman öar och skapa mer land. Innehållet i utfyllnadsmaterialet är i flera fall 

förorenat. Bl.a. har kraftigt förorenat avfall från ett nedlagt gasverk använts för detta 

ändamål. Även i centrala delar av Sölvesborg, främst mellan innerhamnen och 

ytterhamnen, har utfyllnader gjorts under större delen av 1900-talet. Massorna består 

bland annat av schakt- och muddermassor, avfall från glasbruk, hushållsavfall och 

byggnadsavfall. Längs denna sträcka har industriell verksamhet bedrivits under lång tid 

och många olika branscher har varit verksamma här under årens lopp. 

 
De största och, som det nu bedöms, mest betydelsefulla bruken när det gäller förorenade 

områden ligger eller har legat vid Ronnebyån i Ronneby och Kallinge, vid Mieån i 

Granefors och vid Holjeån i Olofström. Vid dessa bruk har det bedrivits verksamheter 

som järn- och stålframställning, gjuteriverksamhet, emaljering, kemisk ytbehandling, 

plåt- och rörtillverkning och diverse annan manufaktur baserad på metallråvaror. Sett 

från allmän föroreningssynpunkt är Mörrums Bruk vid Mörrumsåns utlopp det mest 

betydelsefulla bruket på grund av att det har påverkat stora delar av Hanöbukten men 

när det gäller förorenade områden, så som begreppet definieras i 10 kap. miljöbalken, har 

det inte en så framskjuten position även om allvarliga föroreningar och stor potential, 

främst i deponier, inte kan uteslutas. 

 
Pappersbruk av modernare slag har återfunnits vid Djupafors (Kallinge) och i Nättraby. 

Bruket i Nättraby vid Nättrabyån lades ned i slutet av 1990-talet och Djupafors under 

2014. Längre tillbaka i tiden har det funnits mindre pappersbruk på flera platser i länet 

men förorenade områden orsakade av utsläpp av kvicksilver från pappersbruk misstänks 

främst i Ronnebyån. I det fallet är det också fråga om utsläpp från bruk i Småland. När 

det gäller kvicksilver uppmärksammas också att småskalig betning av utsäde med 

kvicksilverpreparat tycks ha förekommit frekvent i mindre kvarnar, sågverk och liknande 

vid vattendragen under 1940–1960-talen. 
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Bild 1. Identifierade potentiellt förorenade områden i Blekinge uppdelade på branschriskklass. 

 
De nyare större verkstadsindustrierna byggdes på flera platser. Vissa bolag såsom LM 

Ericsson, Facit Halda och Volvo Personvagnar byggde flera fabriker som förlades till olika 

orter. Mindre varv har funnits på flera platser längs kusten. Förutom gjuteriverksamheten 

vid Kallinge Bruk som hade stor omfattning har det funnits åtskilliga gjuterier men de har 

varit små eller förhållandevis små. Många av de nämnda verksamheterna har haft eller 

har kemiska och elektrolytiska ytbehandlingsprocesser i sin verksamhet. Särskilt vissa 

större verkstadsindustrier har haft mer omfattande ytbehandling. Legoytbehandlare 

finns och har funnits i ett tämligen litet antal främst under 1900-talets andra hälft. 

Användningen av klorerade lösningsmedel för avfettning har varit omfattande. En 

lysrörstillverkare har lämnat större mängder kvicksilveravfall till en kommunal deponi. 

Bland platser med mer betydande verkstadsindustrier, gjuterier och ytbehandling nu eller 

tidigare kan, förutom bruken i Ronneby, Kallinge, 

Granefors och Olofström, nämnas Karlskrona, Lyckeby, Svängsta, Mjällby och Sölvesborg. 

 
Sågverken och verksamheter med träskyddsbehandling avviker delvis från det mönster 

som övrig industri uppvisar beträffande lokalisering. En del utnyttjade vattenkraft längre 

tillbaka i tiden och förblev sedan på dessa platser. Tidigt uppfanns dock ångdrivna sågar 

och senare togs dieselmotorer och el i bruk. Det gjorde att sågverken kunde lokaliseras 

nära råvarukällan och i anslutning till järnvägar. De blev därför mer utspridda främst i de 

skogrika delarna av länet. Det förekom även mobila sågverk s.k. lokomobiler, men dessa 

har, med stor sannolikhet, inte gett upphov till några betydelsefulla föroreningar. 

Doppning eller sprutning av virke med syftet att motverka uppkomst av mögel och 

blånad har förekommit på många platser men det är svårt att få fram uppgifter om detta 

när det gäller 1960-talet och tidigare. Svårigheterna gäller även 

tryckimpregneringsverksamheterna. På 1970-talet fanns fasta doppningsanläggningar på 

minst ett 10-tal platser och 5 anläggningar för tryckimpregnering, de flesta i eller vid 

mindre tätorter eller byar. Vid den nedlagda tryckimpregneringen i Backaryd har mycket 
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höga halter av dioxiner påträffats. Det finns även förorening av koppar på denna plats. I 

den nedlagda tryckimpregneringsanläggningen i Bräkne-Hoby, vars bidragsfinansierade 

avhjälpandeåtgärd slutrapporterades av entreprenören juni 2015, har preparat 

innehållande krom och arsenik tidigare använts. I övriga 

tryckimpregneringsanläggningar och i doppningsanläggningarna har, i de flesta fallen, 

klorerade fenoler använts och därför kan det förväntas att platserna är förorenade av 

dioxiner. Så kan också vara fallet där sågat virke lagrats eller där det blånadsskyddats 

genom att handspruta med klorfenoler. 

 
Oljehamnar med cisterner finns numera endast i Karlshamn där det förutom större 

cisternkapacitet även finns 13 bergrum för oljelagring uppdelade på tre närliggande 

platser. Övriga oljehamnar i länet (Ronneby, Sölvesborg och Karlskrona) har avvecklats 

och cisternerna har rivits. Oljehamnen i Ronneby är delvis sanerad. Nära Vilshult har det 

funnits ett beredskapslager för diesel i bergrum. 

 
I hamnarna i Karlskrona, Ronneby och Sölvesborg har provtagningar i sediment 

genomförts som visar förhöjda halter av tributyltenn, TBT. Förhöjda halter av TBT i 

sediment förväntas även i övriga hamnar i länet. Åtgärdsbehovet beträffande TBT i 

sediment i hamnar hänger i dagsläget samman med behovet av muddring. Hamnarna 

för övrigt bedöms vara måttligt förorenade i vattenområden där muddringar skett i sen 

tid. Det finns vanligtvis mycket utfyllnader i och i anslutning till hamnområden och 

erfarenheten allmänt sett visar att många utfyllnader har utförts med förorenade 

massor. Dessutom har det förekommit andra miljöfarliga verksamheter inom 

hamnområdena som kan misstänkas ha orsakat föroreningar. Större 

uppläggningsplatser för småbåtar som varit i bruk under en längre tid kan vara allvarligt 

förorenade främst beträffande bly, koppar och tennorganiska föreningar. 

 
Det har funnits förhållandevis många kemtvättar, alla belägna i de större tätorterna. 

Erfarenheter från Danmark tyder på att de flesta platserna där klorerade lösningsmedel 

använts är förorenade. Detsamma gäller nedlagda bensinstationer som dock har funnits 

även i mindre tätorter eller byar. De flesta platser där en bensinstation funnits är mer 

eller mindre förorenade. Även skrotanläggningarna har varit tämligen många och 

åtskilliga av dem bedöms vara så förorenade att betydande efterbehandlingsbehov finns. 

Det är inte bara fråga om oljeföroreningar utan även tungmetaller och i vissa fall också 

PCB från transformatoroljor. Vissa skrotningsverksamheter främst på Listerlandet, i eller 

i anslutning till nedlagda minkgårdar, har enbart bestått i ren bränning av kabel varvid 

transformatoroljor har använts som bränsle. Till skrotningsbranschen får också räknas 

en tämligen ny verksamhet i Bräkne-Hoby. Där demonteras datorer och annan 

elektronik, vilket kan innebära risk för spridning av bl.a. bromerade flamskyddsmedel. 

 
På Listerlandet fanns och finns en stor koncentration av pälsdjursanläggningar som på 

ett flertal platser var och är placerade över porös sedimentär berggrund. Markens 

genomsläpplighet föredrogs framför annan solid berggrund för dräneringens skull. DDT 

användes i stor utsträckning som bekämpningsmedel för de loppor, löss och flugor som 

angrep pälsdjuren och på platser i länet finns förhöjda halter av detta. Råttgift som 
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talliumsulfat användes i stor omfattning. Utöver dessa användes ett stort antal andra 

kemiska medel som potentiellt spridits i mark och vatten. 

 
En inventering av länets deponier genomfördes under 2005 – 2008. Enligt denna finns 

ca 140 nedlagda kommunala deponier, och ytterligare ca 40 nedlagda deponier, fördelat 

på industrideponier och övriga dumpningsplatser. Fortfarande saknas en fullständig 

inventering för ett mindre antal deponier, framför allt i Karlshamn. Vissa av de nedlagda 

kommunala deponierna misstänks innehålla stora mängder farligt avfall. Nedlagda och 

s.k. efterbehandlade grustäkter kan innehålla deponerat material som tillförts från annat 

håll. Det kan vara fråga om mindre mängder hushållsavfall och skrot och större mängder 

schaktmassor som till en del kan ha kommit från förorenade områden. 

 
Textilindustrier har bl.a. funnits i Strömma vid Mieån och i Svängsta och Åkeholm vid 

Mörrumsån. Garverier har funnits på flera platser bland annat i Ronneby, Karlshamn, 

Sölvesborg, Karlskrona och Nättraby. Glasbruk har funnits i Ronneby och Sölvesborg, 

gårdsraffinaderi i Stilleryd och ackumulatorindustri i Sölvesborg. Civil flygplats finns i 

Kallinge och mindre flygplatser för privatflyg har funnits vid Matvik, Asarum och 

Olofström. Den vid Matvik användes av sjöflygplan. Större och betydelsefulla 

plastindustrier finns i Ronneby Hamn. En mer udda verksamhet var det sedan länge 

nedlagda tuberkulossanatoriet i Fur som gav upphov till kvicksilverföroreningar i en 

avloppstub och i recipienten. 

 
4.4 Risker med förorenade områden 
Föroreningars spridningsförutsättning påverkas mångt och mycket av markens, 

sedimentens och vattnets egenskaper. I genomsläppligt material som sand, grus och 

berggrund med porös sedimentär karaktär är spridningsförutsättningarna högre jämfört 

med finkorniga avlagringar som lera och silt. De porösa materialen är värdefulla som 

magasin för grundvatten, och utnyttjas i stor omfattning till bevattning och som 

dricksvattenresurs. 

 
Med utgångspunkt i bedömningsgrunderna till den samlade riskbedömningen i MIFO- 

metodiken kan konstateras att endast föroreningsnivå och spridningsförutsättningar 

utgör sådana objektspecifika aspekter vars allvarlighetsgrad fastställs med stöd av 

tekniska utredningar vid objekten. Allvarlighetsgraden hos övriga bedömningsgrunder 

finns det mer eller mindre fastställda mallar för såsom farlighet, känslighet och 

skyddsvärde. 

 
Beträffande spridningsförutsättningar finns idag mycket få mätningar som visar läckage 

från förorenade områden. Läckage från förorenade områden kan dock i flera fall 

misstänkas utgöra en övervägande del av belastningen på miljön framförallt med 

avseende på sådana föroreningar som inte vanligtvis omsätts genom diffus spridning. 

Beträffande föroreningar som till större del ingår i den diffusa spridningen utgör 

förorenade områdens bidrag till spridningen en mindre del men de närmaste 
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recipienterna belastas förstås i större omfattning av spridning från objekten än vad den 

diffusa spridningen gör. 

 
Spridning till närliggande recipienter har konstaterats i flera fall, bl.a. en oljeförorening i 

fri fas som spridits till en vattentäkt, höga nivåer koppar i sediment nedströms ett f.d. 

kopparverk, trikloretylen på stort djup i en grundvattenakvifär som utgör vattentäkt för 

ett mindre samhälle samt konstaterade halter av dioxin i en anläggning för förstärkt 

grundvatteninfiltration vars vattenintag är placerad nedströms ett nedlagt sågverk. 

 
Att jämföra förorenade områdens spridning av föroreningar till miljön med miljöfarliga 

verksamheters spridning av föroreningar till miljön är i det närmaste ogörligt. 

Förorenade områden utgör i sig en redan konstaterad spridning från en miljöfarlig 

verksamhet. Är verksamheterna som gett upphov till föroreningarna avslutade kan det 

dock konstateras att någon ny tillförsel av föroreningar inte sker till området från den 

aktuella verksamheten. Till skillnad från miljöfarliga verksamheter vars omsättning av 

kemikalier kan kontrolleras kan inte nivån eller mängden förorening med säkerhet 

fastställas i ett förorenat område. Till osäkerheten skall också räknas att anläggningen, 

jorden, vattnet eller sedimentet har kontaminerats i större eller mindre omfattning. 

 
En viktig fråga är vad som händer med föroreningar på längre sikt. I områden med många 

förorenade områden föreligger alltid en risk med synergieffekt och kan på så sätt också 

bidra till en högre omgivningspåverkan. Nedbrytning medför att vissa föroreningar blir 

mindre farliga men motsatsen kan också inträffa. Deponierna, med sin blandning av 

avfall, är svårbedömda. Stora mängder riskabla ämnen är än så länge bundna i t.ex. 

bindemedel och plaster eller inneslutna i behållare. De lokala förhållandena har stor 

betydelse, t.ex. för vittring och korrosion som kan frisläppa kemiska ämnen och stor 

betydelse för föroreningarnas möjligheter att sprida sig. Framtida ingrepp i förorenade 

områden, t.ex. markarbeten, innebär alltid stor risk för exponering för föroreningar eller 

för att spridningen av föroreningar till miljön ökar. Därtill kan framtida 

klimatförändringar leda till fler återkommande höga flöden i vattendrag och 

översvämningar av förorenade områden vilket kan medföra en ökad 

föroreningsspridning. 

 
5. Efterbehandlingsarbetet i länet fram till 

idag 
I detta kapitel beskrivs vad arbetet med förorenade områden hittills lett fram till i länet. 

Andra aktörer som berör arbetet med förorenade områden beskrivs sist i kapitlet. 

 
5.1 Inventeringsarbete 
Länsstyrelsens bidragsfinansierade arbete med inventering av nedlagda verksamheter är 

avslutat. Tack vare den storsatsning som Länsstyrelsen Blekinge gjorde under arbetes 

senare år blev nästan alla objekt som identifierats i branscher som ska inventeras enligt 
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Naturvårdsverkets branschlista, åtminstone översiktligt utredda. Ett stort antal nya 

objekt identifierades dock under arbetets gång, och dessa återstår fortfarande att 

inventera. 

 
Det sista året för inventeringen gick Länsstyrelsen Blekinge igenom 700 objekt varav 

cirka 120 objekt riskklassades. Kommuniceringen av de inventeringar som utfördes 

under 2012 till 2014 senarelades för att kunna arbeta så fokuserat som möjligt mot 

inventeringsmålet, vilket har inneburit att en del av dessa inventeringar fortfarande inte 

har kommunicerats. 

 

Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4 

20 173 152 99 

Tabell 1. Ungefärligt antal inventerade objekt i Blekinge fördelat per riskklass (hämtat ur EBH- 

stödet 2020-10-08). 

 
I tabellen nedan visas fördelningen mellan branschklasserna bland de objekt som 

identifierats, men inte riskklassats i Blekinge. 

 

Branschklass 1 Branschklass 2 Branschklass 3 Branschklass 4 

1 561 872 296 

Tabell 2. Identifierade* objekt fördelat per branschklass (hämtat från EBH-stödet 2020-10-08). 

*Bland dessa objekt ingår både objekt som ej skall inventeras enligt Naturvårdsverkets branschlista 

samt objekt som identifierats men där inventering ej hanns med före utgången av 2013. 

 
Utöver de ovan nämnda kvarstår ett antal oidentifierade objekt i branscher som ej tagits 

upp i branschlistan. I Blekinge gäller detta exempelvis pälsdjursfarmer. Ett arbete 

genomfördes under 2014 – 2015 i syfte att identifiera och kartlägga de nedlagda 

pälsdjursfarmerna i länet. Ungefär 200 skugghusområden identifierades från äldre 

flygfoton. Cirka två tredjedelar av dessa har tilldelats en branschklass, registrerats som 

identifierade i EBH-stödet och kommunicerats med fastighetsägare. Arbetet med 

inventering och riskklassning kvarstår för samtliga av dessa objekt. 

 
De högre riskklasserna domineras av avfallsdeponier, men andra vanligt förekommande 

branscher är; verkstadsindustrier, ytbehandling av metaller, sågverk, träimpregnering 

samt plantskolor. 

 
5.2 Undersökningar och åtgärder 
Ansvariga verksamhetsutövare, alternativt ansvariga för prioriterade objekt, har utfört 

ett antal undersökningar eller utredningar sedan slutet av 2005 när arbetet med 

bidragsfinansierad tillsyn påbörjades. Dessa undersökningar har huvudsakligen utförts i 

dialog med Länsstyrelsen Blekinge, men ett antal förelägganden har också upprättats. 

Undersökningar har ofta utförts i flera steg för att besked ska kunna lämnas från 

tillsynsmyndigheten i de olika skedena. 
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Vid Länsstyrelsen Blekinges tillsynsobjekt där ansvarig adressat finns har åtgärder, helt 

eller delvis, vidtagits vid ett antal objekt sedan slutet av 2005. Vid vissa objekt har 

kontrollprogram startats och kommer att pågå några år framöver. Vid ett större antal av 

Länsstyrelsen Blekinges objekt där ansvarig adressat finns äger pågående verksamheter 

rum som begränsar åtgärdsmöjligheterna vilket kräver viss anpassning i flera steg. 

 
Kommunernas arbete med undersökningar av förorenade områden kommer 

Länsstyrelsen Blekinge främst i kontakt med via tillsynsvägledning och eventuella 

remisser i samband med att filer för uppdatering av EBH-stödet översänds från 

kommunerna. 

 
5.3 Bidragsarbetet 
Sedan starten av arbetet med förorenade områden har undersökningar och utredningar 

finansierade med statliga medel utförts vid flera objekt i Blekinge. Det handlar om såväl 

stora verksamheter som Facit och Backaryds f.d. sågverk, som små verksamheter i 

anslutning till bostadsfastigheter. De flesta av de undersökta objekten har prioriterats 

fram via inventeringen. 

 
Länsstyrelsen Blekinge har genom åren handlat upp och drivit inledande 

undersökningar vid ett flertal objekt. Undersökningar har varit översiktliga och ska i 

första hand svara på frågan om det finns en förorening eller inte. Syftet har varit att få en 

bättre bild över föroreningssituationen inom vissa branscher och för att driva fram 

objekt som behöver åtgärdas. Mycket talar för att kommunerna i större utsträckning 

kommer att åta sig huvudmannaskapet framöver vilket Länsstyrelsen Blekinge finner 

positivt. 

 
Objekt som utretts med bidrag och som blivit aktuella för sanering saneras i den takt 

som följer av tilldelning av bidrag och omständigheterna i övrigt, i enlighet med 

Naturvårdsverkets Nationella Plan. Genomförandet av åtgärder och uppföljning utförs 

enligt kvalitetsmanualen och relevanta rapporter från Naturvårdsverket. Två objekt har 

åtgärdats genom statlig finansiering i länet. 

 
5.4  Övriga aktörer 
Huvuddelen av de förorenade objekten i länet undersöks och åtgärdas i samband med 

exploatering på platsen. Dessa undersökningar har i många fall kommit till stånd även 

om inte fastigheten har inventerats och riskklassats. Det kan t.ex. handla om 

undersökningar som genomförs med anledning av fastighetsförsäljning eller i samband 

med exploatering. 

 
SPIMFAB, Försvaret, f.d. Banverket och Trafikverket genomför egna program som styrs 

centralt. Så vitt kan bedömas ligger ansvaret för tillsynen helt och hållet på 

kommunerna och Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM). Länsstyrelsen 

Blekinge har inte begärt ut någon statistik för Försvarsmakten eller Trafikverkets arbete 

under 2019. 



39  

SPIMFAB har utfört ett stort antal saneringar av bränsledepåer och bensinstationer. 

Arbetet avslutades 2014 men resultatet av arbetet finns än så länge bevarat i en databas 

som länsstyrelserna har tillgång till. Blekinge har 102 objekt registrerade i databasen och 

undersökningar eller åtgärder utförts vid 99 av dessa. 

 
Försvaret har främst sanerat skjutbanor och delområden inom Lindholmen 

(Örlogsbasen) i Karlskrona. Från och med 2007 erhåller Naturvårdsverket uppgifter från 

Försvarsmakten separat. Det finns emellertid möjlighet för Länsstyrelsen Blekinge att ta 

med försvarsmaktens anläggningar på länets prioriteringslista, vilket är anledningen till 

att objektet Lindholmen/Söderstierna finns på listan. Länsstyrelsen Blekinge har inte 

några närmare uppgifter för övrigt. 

 
Tillämpningen av inventeringsmetodiken kan se olika ut beroende på vem som 

genomför inventeringen. Beträffande Lindholmen, som är ett av Försvarets projekt, är 

det Länsstyrelsen Blekinges uppfattning att Lindholmen med bred marginal uppfyller 

kraven för riskklass 1. Försvaret har dock inte funnit några objekt som bör klassas i 

riskklass 1. 

 

6 Program för inventering, utredning och 
åtgärder 2018 – 2020 

Länsstyrelsen Blekinge ser kontinuerligt över planeringen inför kommande år och följer 

upp det arbete som gjorts. Nedan beskrivs översiktligt den plan som Länsstyrelsen 

Blekinge har för de kommande tre åren när det gäller både tillsyn och bidragsfinansierat 

arbete med inventering, utredningar och åtgärder. Mer detaljerade uppgifter om det 

planerade arbete med tillsyn och tillsynsvägledning för förorenade områden framgår av 

Länsstyrelsen Blekinges tillsynsplan 2018 och tillsynsvägledningsplan 2016 – 2018. 

 
6.1  Prioriterade objekt 
I Blekinge är samtliga objekt i riskklass 1 och riskklass 2 prioriterade. Det rör sig om 192 

riskklassade objekt, samt ytterligare ett antal deponier som ej riskklassats men ändå 

bedöms prioriterade. Utöver dessa objekt kommer Länsstyrelsen Blekinge bedriva tillsyn 

på ett antal, ur risksynpunkt, mindre prioriterade objekt. För dessa har tillsynen i de 

flesta fall initierats av pågående exploateringsplaner. 

 
Nedan följer en beskrivning av de tio högst prioriterade objekten 2018, samt ett antal 

objekt som är eller kommer vara aktuella för undersökningar eller åtgärder de närmsta 

åren. Observera att detta endast är ett urval, för komplett förteckning av Blekinges mest 

prioriterade objekt se bilaga 1. 
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Utöver dessa kan ytterligare objekt tillkomma antingen till följd av exploatering, 

frivilliga åtgärder, initiering genom tillsynsarbete eller till följd av att statliga bidrag 

erhålls. 

 
1. Kallinge bruk, privat verksamhetsutövaransvar 

Ett större industriområde där det tidigare fanns bl.a. gjuteriverksamhet, 

skrotsmältning mm. Objektet är relativt väl undersökt i marken och mycket höga 

tungmetallhalter har påträffats. Emellertid återstår undersökningar av utläckage till 

den närliggande Ronnebyån och en del dioxinundersökningar. Ansvaret för 

föroreningarna enligt miljöbalken har utretts och ansvariga adressater har 

identifierats. Objektet avses så långt möjligt hanteras tillsynsvägen. 

 
2. Sölvesborgs glasbruk, hamnen Sölvesborg, bidragsobjekt/oförsiktigt fastighetsköp av 

avstyckad lott (ca 1/5 av den tidigare glasbruksfastigheten). 

Objektet är beläget centralt i Sölvesborg, och glasbruksverksamhet bedrevs från 1800-

talet fram till början av 1980-talet. Den gamla tomten och en deponi ligger båda i 

nära anslutning till Sölvesborgsviken och ett Natura 2000-område med fågelskydd. 

Främst bedöms den marina biologin och djupt liggande grundvatten hotas av 

föroreningar. Föroreningssituationen är enligt Länsstyrelsen Blekinges bedömning 

så självklar utifrån branschens typiska lämningar att utredningar som normalt ingår 

i huvudstudieskedet i princip kan påbörjas direkt. Ansvar saknas enligt Länsstyrelsen 

Blekinge, och bidrag till detaljundersökning med inriktning mot 

föroreningsspridning/exponering samt föroreningsomfattning har sökts och 

erhållits. På grund av avsaknad av kommunal eller statlig huvudman har 

utredningarna inte kunnat igångsättas ännu. 

 
3. Gullbernadeponin, kommunalt verksamhetsutövaransvar 

Nedlagd kommunal deponi där stora mängder kvicksilver deponerades under 1970-

talet. Undersökningar av utläckage via grund- och ytvatten samt avgång via luft har 

genomförts. Resultatet visar låg spridning. En efterbehandlingsåtgärd i form av 

utfyllnad ovanpå deponin utfördes 2013 vilket resulterade i minskad 

exponeringsrisk. Utfästelsen om en minskad av infiltration genom deponin 

uppnåddes dock inte. Fastän deponin inte har tillståndsprövats, har kortare 

kontrollprogram följts för att få en uppfattning om den långsiktiga spridningen och 

utlakningen från området efter den vidtagna åtgärden. Anmälan om att etablera 

solceller på deponin inkom oktober 2017. Solceller är nu etablerade på norra halvan 

av deponin. Kommunen har under 2019 och 2020 verkställt utredningar beskrivna i 

en handlingsplan. Resultatet redovisades i en slutrapport 2020-06-30. Handläggning 

pågår vad avser den fortsatta hanteringen av deponin. 

 
4. Backaryd, f.d. sågverket, ansvar saknas eller delat ansvar 

Föroreningar påträffade i mark, deponimaterial, grundvatten och sediment. 

Platsspecifika riktvärden framtagna. Huvudstudie med Ronneby kommun som 

huvudman, avslutad, dock med brister p.g.a. tillämpning av äldre metodik. 
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Avsiktsförklaring inkommen från SGU, daterad 2016-12-22 om åtagande av 

huvudmannaskapet för uppdatering av huvudstudien samt projektering och 

åtgärder. Frågan om SGU:s huvudmannaskap har väckts vid ett flertal tillfällen 

därefter. Från SGU är det senaste beskedet att huvudmannaskapet kan initieras 

tidigast 2022. 

 
5. Alnaryds bruk, ansvar saknas 

Akuttoxiska halter av arsenik påträffade i ytlig jord. Åtgärder pågår med att begränsa 

tillträde till området genom beslut enligt 3 kap. 11 § ordningslagen (1993:617). 

Karlskrona kommun, drift- och serviceförvaltningen har erhållit bidrag till 

huvudstudie. Nuvarande fastighetsägare lämnar inte tillträde varför frågan om 

tillämpning av 28 kap. 5 § miljöbalken har väckts. Enligt besked från 

Naturvårdsverket kan inte bidragsfinansiering av intrångsersättning enligt 

lagrummets andra stycke utlovas. Kommunen avser att, trots detta besked, fortsätta 

huvudmannaskapet. 

 
6. Asarum, Asarumsterminalen – Viking Timber ansvar uttömt 

Föroreningar från impregneringen är bekräftat, och utredning av ansvar har varit i 

fokus under 2014. Fastigheten är abandonerad och flera incidenter av vandalism och 

läckage från maskiner har rapporterats efter det att fastigheten övergivits. Objektet 

har prioriterats med avseende på detta samt att objektet ligger intill en kommunal 

ytvattentäkt. Länsstyrelsen Blekinge sökte och erhöll bidrag till huvudstudie samt 

MIFO 2 på del av området. Utredningarna genomfördes under 2015 och är 

avrapporterade. Frågan om huvudmannaskap över det fortsatta arbetet är inte 

klarlagd ännu. Bidrag avses sökas för projektering och åtgärder i enlighet med 

resultatet från huvudstudie. Karlshamns kommun har påbörjat en 

expropriationsprocess och avser, om expropriationen blir genomförd, vara 

huvudman för fortsatta utredningar och åtgärder på objektet. Ansökan om bidrag till 

utredningar och åtgärder har lämnats till Naturvårdsverket. Expropriationsprocessen 

befinner sig i slutfasen. 

 
7. Björketorp Norra (LBN), ansvar saknas delvis 

Ett relativt stort grustag som fyllts ut med schaktmassor och byggavfall, men även 

cyanidförorenade massor och annat avfall kan ha deponerats. Den kommunala 

deponin ligger inom skyddsområde för kommunal vattentäkt och 

spridningsförutsättningarna är mycket stora. Misstanken om cyanidförorenade 

massor har placerat objektet i riskklass 1. 

Enklare vattenundersökningar har gjorts och utredningen av området är pågående. 

Området ingår i Ronneby kommuns handlingsplan över nedlagda deponier och 

Länsstyrelsen Blekinge är tillsynsmyndighet. 

 
 

8. Holmsjö Timber, oförsiktigt fastighetsköp 

Sågverk som startade 1947 och doppningsverksamhet har bedrivits i relativt stor 

skala. Doppningskar har varit oinvallade och markens genomsläpplighet är stor. 
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Riskklassen har ändrats till en 1: a på grund av ny bedömning i samband med 

planerad förändring av vattenskyddsområde samt planer på en ny uttagsbrunn 

närmare objektet. Föroreningar från doppningsimpregnering bekräftade. Inom 

området har bergtäkt bedrivits efter att sågverksverksamheten upphörde. 

Fastigheten har förvärvats 2016 i samband med konkursutförsäljning. 

Täktverksamhet har dock inte bedrivits vid och intill platsen för doppningen. 

Provtagning har ägt rum inför anmälan om bedrivande av bergtäkt (dock inte vid 

platsen för impregneringen). Delområdet för doppningen samt övriga hot-spots som 

inte berörts av täktverksamheten behöver utredas. Kommunalt tillsynsobjekt. 

Ansvarsutredning finns. 

 
9. Sölvesborg, Sölve grustag 

Deponi som var i drift mellan 1963 – 1973. Av det som är känt om deponins historia är 

det alldeles uppenbart att den måste innehålla ämnen av hög farlighet, i synnerhet 

sådana som uppkommer i samband med avfallsförbränning. Mängderna 

föroreningar kan förmodas vara betydande. Spridningsförutsättningarna är mycket 

stora liksom skyddsvärde och känslighet, särskilt i planerad framtida användning. 

Brytning av de kvarvarande delarna av brytområdet för den intilliggande täkten är 

under igångsättning. Objektet ingår inte i täktens verksamhetsområde men är 

beläget inom samma grusavlagring som utnyttjas av täkten. Länsstyrelsen Blekinge 

är tillsynsmyndighet. 

 
10. Johannishus, Johannishus sågverk, bidragsobjekt/obefintligt 

verksamhetsutövaransvar 

Sågverket startade troligen i slutet av 1800-talet. Någon gång i mitten/slutet av 

1960talet påbörjades impregneringsverksamhet med doppning. Dioxiner, 

pentaklorfenol med mera har påträffats i mark och grundvatten inom 

sågverksområdet. Dioxiner har påträffats i sediment i närliggande recipient samt i 

infiltrationsmaterialet till den förstärkta grundvatteninfiltrationen nedströms 

objektet. Ärendet om de med bidrag utförda utredningarna har avslutats. Någon 

eventuell fortsättning med huvudstudie på objektet har inte beslutats ännu. 

 
6.1.1 Andra prioriterade objekt 

Ronneby, Kockums emaljerverk, ansvar finns 

Undersökningar från 2000 av delområden visar höga halter av kadmium, koppar och 

olja. Övriga föroreningar är bly, arsenik, zink, kvicksilver X-HC, krom. Undersökningarna 

har endast utförts i ett delområde, och ansvarsutredning har påbörjats. Objektet har ur 

ansvars-synpunkt samband med objektet Kallinge bruk. 

 
Brandövningsplatser inom Blekinge flygflottilj F17 

Sedan mycket höga halter av PFAS upptäcktes i dricksvattnet i Kallinge/Ronneby i slutet 

av 2013 har tillsynsinsatser gjorts såväl inom som utanför Försvarsmaktens 

verksamhetsområde för att kartlägga föroreningskällor, spridningsvägar och 

exponeringsrisker. Samarbeten mellan tillsynsmyndigheterna (Försvarsinspektören för 
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hälsa och miljö, Miljö- och Byggnadsnämnden i Ronneby och Länsstyrelsen Blekinge) 

och berörda parter har sedan upptäckten vuxit fram. Brandövningsplatserna inom F17 

har konstaterats vara kraftigt förorenade av PFAS och sedan år 2017 övervakas 

föroreningssituationen vid F 17 inom ramen för ett kontrollprogram. Syftet med 

undersökningarna är att övervaka de påvisade PFAS-föroreningarna i grund- och 

ytvatten samt i utgående dagvatten från flygflottiljen genom regelbunden provtagning. 

Fokus framöver kommer vara att fokusera på vilka åtgärder som kan vidtas för att 

minska utläckage från dessa områden samt att hitta lämpliga saneringsmetoder. 

Länsstyrelsen Blekinge ingår i flera nätverk och samarbetsprojekt mellan olika 

myndigheter när det gäller PFAS-frågor generellt och arbetet med dessa frågor har hög 

prioritet. På grund av att föroreningsskadan är en följd av verksamhet inom 

Försvarsmakten har Länsstyrelsen Blekinge valt att inte upprätta den som ett objekt i 

EBH-stödet. 

 
F.d. Valeo i Sölvesborgs kommun, privat verksamhetsutövaransvar 

En pågående verksamhet som tillverkar kylare där triavfettning tidigare ingick i 

processen. Undersökningar har kunnat konstatera förekomst av trikloretylen, och dess 

nedbrytningsprodukter, i grundvattnet på stort djup. Objektet ligger som nummer 5 på 

länets prioriteringslista. Förelägganden om att ta fram handlingsplan, täta den brunn 

som bidragit till föroreningsspridningen samt att genomföra av Länsstyrelsen Blekinge 

godkänt tvåårigt kontrollprogram har beslutats och uppfyllts. Kontrollprogrammet som 

genomfördes under 2013 och 2014 och slutrapporterades 2015-04-24. Resultatet bedöms 

i tillräcklig omfattning visa att den i inledningsskedet givna misstanken, att påträffade 

föroreningar på så stort djup som 74 m under markytan skulle betyda att det rör sig om 

en omfattande föroreningsskada, kan avföras. Länsstyrelsen Blekinge ser, utöver den så 

kallade egenkontrollen, inte något skäl till att ställa specifika krav mot det ansvariga 

bolaget att kontrollera om de trender som påvisats under kontrollperioden håller i sig 

och har därför inte haft något att erinra förutom att upplysa om 26 kap. 21 § miljöbalken. 

 
Kyrkhult, nya Rönås såg, ansvar finns 

Objektet uppdaterades från riskklass 2 till riskklass 1 med anledning av ny information. 

Doppningsverksamhet pågick under en längre tid än vad som tidigare var känt. 

Kommunalt tillsynsansvar. 

 
Sölvesborg, Innerhamnen (INH), exploateringsobjekt 

Länsstyrelsen Blekinge har tillsyn över det föroreningsskadade området. En detaljplan 

innefattande bostäder vann laga under 2015-06-03. För närvarande genomförs 

utredningar kring vilka åtgärdsalternativ som kan vara möjliga för att göra marken 

lämplig för det nya ändamålet. 

 
Ytmetall i Sölvesborg AB, privat verksamhetsutövaransvar 

En före detta ytbehandlare där stora mängder metaller, framför allt zink, har förorenat 

marken, grundvattnet och själva ytbehandlingsbyggnaden. Sanering har gjorts av vissa 

delar men mycket återstår fortfarande. Bolaget har likviderats men likvidationen 

återuppväcktes då det fanns krav från Länsstyrelsen Blekinge gällande förorenade 
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områden. Överskottet enligt likvidationshandlingarna bedöms inte kunna täcka 

åtgärdskostnaderna fullt ut. Den adressat som kan vara föremål för krav från 

tillsynsmyndigheten är likvidationsbolaget. Likvidationsbolaget har i ett sådant fall att 

återkräva överskottet från aktieägarna, eventuellt med hjälp av kronofogden, handla upp 

utredningar och åtgärder till den summa som motsvarar överskottet från likvidationen 

exklusive likvidatorns kostnader och redovisa resultatet till tillsynsmyndigheten. Enligt 

fastighetsdatasystemet har fastigheten köpts 2006-06-16 vilket talar för att 10 kap. 3 § 

miljöbalken ska kunna tillämpas efter att överskottet från likvidationen har tömts. 

 
Olofström/Toffelvägen, AB Lönqvists Metallindustri, ansvar saknas helt 

Kemisk och elektrolytisk ytbehandling bedrevs i en fristående anläggning byggd för 

ändamålet. Den revs när verksamheten lades ned på 1970-talet. I samband med att det 

fanns intresse för att exploatera i området år 1993 togs några stickprov på den plats där 

byggnaden hade legat. Analysresultaten visade mycket allvarliga halter av kadmium och 

även föroreningar av andra metaller och cyanid. MIFO fas 2 utredning har genomförts 

med statliga medel. Objektet bedöms inte vara så förorenat som befarats i MIFO fas 1. 

 
6.2 Inventering av förorenade områden 
Inventering av potentiellt förorenade områden enligt MIFO-metodiken har främst 

utförts av Länsstyrelsen Blekinge. Sådana objekt där den miljöfarliga verksamheten som 

inventeras inte längre är i drift på platsen, kallas i texten nedan för nedlagda 

verksamheter. Tillsynsmyndigheten ansvarar för inventering av förorenade områden på 

sådana platser där det finns pågående verksamhet. Arbetsgången för inventeringsarbetet 

i Blekinge beskrivs i kapitel 3.1. 

 
6.2.1 Inventering av nedlagda verksamheter 

Länsstyrelsernas uppdrag att inventera nedlagda verksamheter upphörde vid utgången 

av 2013, med ett visst efterarbete under 2014. Då uppdraget anses slutfört kan 

länsstyrelserna inte längre få bidrag för inventeringsarbete och några ytterligare 

inventeringsinsatser kommer inte att göras under perioden 2021 – 2023 enligt 

nuvarande information. 

 
Det finns fortfarande ett antal objekt i Blekinge som ska inventeras enligt 

Naturvårdsverkets branschlista och ytterligare ”nya” områden dyker ständigt upp. Det 

finns i nuläget inga möjligheter att arbeta vidare med dessa, utöver att skriva in dem 

som identifierade i EBH-stödet. En ny bransch som debatterats de senaste åren, är den 

lokalt stora pälsdjursindustrin. Mycket tyder på att detta är en verksamhet som 

historiskt gett upphov till föroreningar jämförbara med plantskolor då de bland annat 

har använt stora mängder DDT och andra bekämpningsmedel. Vid de 

markundersökningar som kommit Länsstyrelsen Blekinge till kännedom har det även 

uppmätts höga halter av metaller, samt i vissa fall klorerade lösningsmedel. Under 

senare år har ett arbete påbörjats hos både länsstyrelser och kommuner för att kartlägga 

dessa objekt, så även hos Länsstyrelsen Blekinge som påbörjade ett identifieringsprojekt 
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under 2014 – 2015. Förhoppningen är att detta kan ligga till grund för ett 

tillsynsvägledningsprojekt om branschen framöver. 

 
Även en ny ämnesgrupp har visat sig vara mera utbredd än vad som tidigare varit känt. 

Det är en mycket stor grupp ämnen, ibland nämns siffran 6000 olika varianter, som i 

nuläget sammanfattas i begreppet poly- och perfluorerade alkylsubstanser, förkortat till 

PFAS. Gemensamt för ämnena är att de har vatten-, smuts- och fettavvisande egenskaper 

och att de är mycket stabila och därmed sker nedbrytningen mycket långsamt. Många av 

ämnena är bioackumulerande, d.v.s. att de ansamlas i levande organismer. Ämnena har 

tillverkats sedan 1950-talet och användningsområdena ökar ständigt tack vare 

egenskaper som gör dem lämpliga som impregneringsmedel, rengöringsmedel, 

smörjmedel och ytbehandlingsmedel för textilier, skor och livsmedelsförpackningar. 

 
PFAS har under lång tid varit en beståndsdel i en del brandsläckningsskum och används 

inom ytbehandlingsindustrin vid förkromning och i vissa färger och dylikt. 

 
De höga halter av PFAS som upptäcktes i dricksvattnet i Kallinge/Ronneby i slutet av 

2013 resulterade i stor massmedial uppmärksamhet och denna händelse har också lett 

till att nätverk har bildats för att öka samarbeten mellan myndigheter och andra aktörer. 

För närvarande pågår många forskningsprojekt, undersökningar och andra studier för att 

få fram mer information om hur PFAS, med alla dess olika varianter, påverkar hälsan och 

miljön men också hur ämnena ska kunna ersättas och fasas ut. Möjligheterna att 

analysera de olika PFAS-föreningarna är ännu begränsade, liksom åtgärdsmetoderna för 

att ta omhand PFAS-föroreningar som redan finns i miljön, men även här pågår 

omfattande forskning. 

 
När det gäller kopplingen till förorenade områden är det i första hand 

brandövningsplatser som är prioriterade, men eftersom PFAS fortfarande kan finnas i 

industriella brandsläckningssystem, vid ytbehandlingsanläggningar, 

verkstadsindustrier, helikopterplattor m.m. så återstår ännu mycket kartläggningsarbete. 

Även andra platser där PFAS kan ha kommit ut i miljön behöver kartläggas, t.ex. platser 

där brandsläckning har skett med skum eller där skum har använts förebyggande vid 

katastroftillbud, t.ex. tankbilsolyckor, nödlandningar på flygplatser, gasolhantering m.m. 

Därutöver tillkommer platser där rester av skum har deponerats, där rengöring av 

utrustning har skett och där utsläpp har skett av misstag eller av andra skäl. Eftersom 

det handlar om ämnen som finns spridda i en mängd produkter, inte minst 

konsumentprodukter, återfinns även PFAS i deponier och i avloppsreningsverk. Även när 

det gäller dessa objekt återstår kartläggning och undersökning för att få en bättre bild 

över hur föroreningarna sprids i miljön. 

 
6.2.2 Inventering av pågående verksamheter 

Arbetet med att inventera objekt där Länsstyrelsen Blekinge är tillsynsmyndighet över 

den pågående verksamheten hanteras kontinuerligt. Under kommande period ska denna 

inventering fortsatt ses över och det kan komma upp nya objekt som kan bli aktuella att 

inventera. 
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Under 2014 påbörjade Länsstyrelsen Blekinge ett kompetensutvecklingsprojekt, 

finansierat genom tillsynsprojektmedel, riktat mot kommunerna i syfte att öka 

kunskaperna om inventeringsmetodiken. Därefter genomfördes en workshop under 2015 

tillsammans med kommunerna och en föreläsning om ansvarsutredningar har 

genomförts i länet. Därmed anses den planerade satsningen på kompetensutveckling 

vara genomförd, även om det fortfarande finns hinder för att omsätta kunskaperna i 

praktiken i kommunernas dagliga arbete. Fortsatt samarbete med kommunerna och 

ytterligare tillsynsvägledning förväntas förbättra förutsättningarna för att kunna öka 

andelen inventeringar av pågående verksamheter. 

 
6.3 Undersökningar och utredningar 2021 – 2023 
Länsstyrelsen Blekinges avsikt är att fortsätta bedriva tillsyn på de objekt som återfinns 

högst på länets prioriteringslista. Den egeninitierade tillsynen ska bland annat leda till 

fler undersökningar enligt den nu gällande tillsynsplanen och de regionala tillsynsmålen 

(kap. 2.3). 

 
Med utgångspunkt från det arbete som skett det senaste året och de projekt som är 

pågående, beskrivs nedan hur planen med arbetet för fortsatta utredningar ser ut för de 

kommande åren. 

 
6.3.1 Utredningar vid objekt där ansvarig finns 

Givet att förutsättningarna ser ut som idag när det gäller resurser att jobba med 

utredningar i tidiga skeden har Länsstyrelsen Blekinge för avsikt att, utöver redan 

pågående huvud- och förstudier, årligen driva fram fler MIFO fas 2-undersökningar. 

Takten på utredningar behöver öka betydligt för att uppnå generationsmålet för 

förorenade områden. 

 
De tillsynsobjekt som blir föremål för undersökningar, inhämtas både från pågående 

objekt där Länsstyrelsen Blekinge har tillsyn, och de nedlagda objekt som prioriterats i 

inventeringen. Det finns fortfarande ett stort antal objekt i riskklass 1 och 2 som är 

outredda vad gäller ansvar. Av det skälet har ett tillsynsmål för ansvarsutredningar 

antagits, som går ut på att öka kompetensen och därmed antalet utredningar. 

 
För de objekt där Länsstyrelsen Blekinge är tillsynsmyndighet kommer tillsynsarbete 

initieras främst utifrån prioriteringslistan i bilaga 1. Det går dock inte att säga exakt vilka 

objekt som blir aktuella för tillsynsarbete då det även kan initieras utifrån. 

 
6.3.2 Utredningar vid objekt med statlig finansiering 

De utredningar som genomförts enligt MIFO fas 2 i länet har i samtliga fall fortsatt varit 

aktuella för vidare utredningar. Då tillgången på huvudmän för huvudstudier har varit 

begränsad över åren har Länsstyrelsen Blekinge valt att utreda fler objekt enligt MIFO 

fas 2 vilket även lett till ett större urval av objekt till fortsatta utredningar. Av det skälet 

har fortsatta utredningar vid vissa objekt t.ex. Johannishus sågverk skjutits upp. Under 
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den kommande perioden är förhoppningen att kommunerna i större utsträckning åtar 

sig huvudmannaskapet vilket avlastar Länsstyrelsen Blekinge och mer tid kan läggas på 

optimering av innehållet i EBH-stödet samt tillsyn och tillsynsvägledning. En 

huvudstudie per år bör kunna genomföras under perioden. Detta förutsätter dock att 

tillkommande objekt i ett jämnt flöde utreds enligt MIFO fas 2. 

 
Prioritering av nya objekt för undersökningar sker fortlöpande, företrädesvis bland objekt 

som vid riskklassningen enligt MIFO placerats i riskklass 1 och 2. Hur många och vilka 

undersökningar som kommer att genomföras under kommande år beror inte enbart på 

tilldelning av statliga medel, utan är även beroende av kommunernas intresse och 

medverkan som huvudman. 

 
Vid följande prioriterade objekt har Länsstyrelsen Blekinge bedömt att ansvar saknas 

helt: 

• Anderssons Galvaniseringsfabrik Ekebacken 

• Karlshamns yllefabrik vad avser föroreningar i sediment 

• Scandia Present (den kvarvarande delen efter avstyckning av fastigheten) 

• Sölvesborgs bilkyrkogård 

• Kabelbränning Norremarksvägen 

• Callman och Nilsson 

• Saleboda Ångsåg 

• Ett antal kvarnar som idag används till boende eller liknande. 

 
För vissa av dessa objekt har Länsstyrelsen Blekinge sökt bidrag för vidare utredningar 

2018 och för andra avses bidrag sökas framöver. Under 2020 har länsstyrelsen i Blekinge 

län, genom att lämna fullmakt åt länsstyrelsen i Skåne län att handla upp ramavtal för 

undersökningar av förorenade områden, erhållit möjligheten att göra avrop med 

utgångspunkt i länsstyrelsen i Skåneläns ramavtal. En bedömning är att 

bidragsfinansierade utredningar härefter kan genomföras mer effektivt. 

 
Som nämns inledningsvis i detta avsnitt är det en rad faktorer som avgör vilka objekt 

som kan bli aktuella för undersökning de kommande åren. Troligtvis kommer flera av de 

utredningar där det genomförs inledande undersökningar 2018/2019 prioriteras för 

vidare utredningar i form av huvudstudier under kommande år. 

 
6.4 Åtgärder vid förorenade områden 2021 – 2023 
Åtgärder utförs vid de objekt där det efter undersökningar bedömts att sådana är 

nödvändiga och förutsättningarna på objektet avgör om och när åtgärderna kan 

genomföras. För kommande år är det därför svårt att uppskatta exakt vilka objekt som 

kommer att vara föremål för åtgärder men med utgångspunkt från det arbete som skett 

det senaste året och de projekt som är pågående beskrivs nedan hur planen med arbetet 

för fortsatta åtgärder ser ut framöver. 
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Naturvårdsverket har nyligen uttryckt en princip för uppdelning av den anslagskredit 

som Naturvårdsverket får utnyttja. Principen innebär att en viss andel av krediten 

framöver kommer att finnas tillgänglig för utredningar av förorenade områden. Andelen 

är dock liten i förhållande till den andel som ska avsättas till åtgärder. Utrymmet för 

bidrag till utredningar och åtgärder på nya objekt kan vara begränsat till hur mycket 

anslagskredit som, genom avslutade utredningar och åtgärder, frigörs inför beslut om 

bidrag. Länsstyrelsen Blekinge bedömer att oavsett om bidrag till åtgärder söks under 

perioden kan åtgärderna endast komma att igångsättas först när utrymme finns. Under 

dessa osäkra förutsättningar kan därför inte någon prognos lämnas beträffande hur 

många objekt som kan bli åtgärdade under perioden. 

 
6.4.1 Åtgärder vid objekt där ansvarig finns 

Vid de tillsynsobjekt där det bedrivs pågående verksamheter kan fullständiga åtgärder 

vara svåra att genomföra. Länsstyrelsen Blekinge arbetar för att det ska genomföras 

åtgärder i den omfattning som är möjligt givet dessa förutsättningar, att beredskap finns 

för utökad omfattning om förutsättningarna ändras till det bättre samt att ansvarsfrågan 

ska vara helt klar. 

 
Av de större objekt som Länsstyrelsen Blekinge driver ett aktivt tillsynsarbete med, ligger 

inget av dem nära åtgärdsfas inom den närmsta framtiden. Det kan dock inte uteslutas 

att något objekt kan komma dit inom den aktuella 3-årsperioden. 

 
I tillsynen har frågan om handlingsplaner beträffande ett successivt tillgodoseende av 

åtgärdsbehovet inom de pågående verksamheterna kommit att diskuteras. Det återstår 

att under perioden se hur väl dessa diskussioner faller ut. 

 
6.4.2 Åtgärder vid objekt med statlig finansiering 

Två objekt i Blekinge har hittills åtgärdats via statlig finansiering. Ytterligare åtgärder 

bedöms bli aktuella efterhand som huvudstudierna färdigställs. Objekt som kan komma 

att bli aktuella för åtgärder under perioden är Viking Timber i Asarum och Backaryds f.d. 

sågverk. Beroende på utfallet av den nu pågående huvudstudien vid Alnaryds bruk kan 

även åtgärder där bli aktuella framöver. 

 
6.5 Tillsynsvägledning 2018 – 2020 
Efter de två tillsynsvägledningsprojekt som erhållit medel från Naturvårdsverket, som 

avsett ansvarsutredning och inventering pågående verksamheter, behöver ett fortsatt 

samarbete bedrivas med kommunerna. Ytterligare tillsynsvägledning förväntas förbättra 

förutsättningarna för att kunna öka andelen inventeringar av pågående verksamheter. 

Resultaten som uppnåtts från arbetet inom den nationella TVL-gruppen förväntas bidra 

till detta. 

 
En mer avpassad och inriktad tillsynsvägledning i Blekinge län framgår i 

tillsynsvägledningsplanen. En ny tillsynsvägledningsplan för åren 2021–2023 är under 
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utarbetande varför det i dagsläget inte med säkerhet kan anges någon detaljerad plan för 

tillsynsvägledningen i Blekinge ännu. 

 
I detta regionala program bedöms det dock vara på sin plats att ange några aktiviteter 

inom tillsynsvägledning som mer eller mindre kommer att drivas under 2019 – 2020: 

 
• Fortsatt stöd till kommunerna inom förorenade områden genom EBH-träffar 

och tillsynsvägledning. Länsstyrelsen Blekinge har under 2019 lagt fokus på 

information om strategipaketet (se kap 3.4.2). Stöd och vägledning kring detta 

förväntas pågå även kommande år. 

• Deltagande i det nystartade samverkansnätverket för förorenade områden 

mellan länsstyrelserna i Kronoberg och Blekinge län. 

• Tillsynsvägledning till kommunerna genom att tillhandahålla prioriterade 

objekt i respektive kommun. 

• Allmän tillsynsvägledning, rådgivning och stöd till länets kommuner samt 

handläggare internt på Länsstyrelsen Blekinge. 

• Med anknytning till tillsyn – vägledning till olika aktörer inom 

efterbehandlingsområdet, t.ex. företag, fastighetsägare, mäklare och konsulter. 

 
6.6 Andra aktiviteter 
Utifrån Länsstyrelsen Blekinges gällande tillsyns- och tillsynsvägledningsplan och de 

regionalt uppsatta tillsynsmålen är det under kommande period följande samordnande 

arbetsuppgifter som ligger i fokus: 

 
• Beakta samtliga mål och åtgärder som står angivna i kapitel 2.3 i vårt dagliga 

arbete. 

• Verka för att objekt utreds och åtgärdas genom tillsyn och redovisa antalet 

objekt som är åtgärdade och utredda som ett resultat av denna tillsyn. 

• Verka för att förorenade områden där ansvar saknas utreds och vid behov 

åtgärdas med statligt bidrag. 

• Anordna eller medverka vid EBH-träffar ca 2 ggr per år med respektive kommun. 

• Medverka i regionala handläggarträffar för inventerare och handläggare på 

länsstyrelser, nätverket Renare Marks aktiviteter, samt projekt som drivs av 

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge och Miljösamverkan Sverige. 

• Medverka och driva de tillsynsprojekt och tillsynsvägledningsprojekt som blir 

aktuella. 

• Arbeta sektorsövergripande med arbetsuppgifter där vi samarbetar med andra 

kompetensområden på Länsstyrelsen Blekinge som främjar arbetet med tillsyn 

och tillsynsvägledning t.ex. samrådsmöten gällande prövning av miljöfarlig 

verksamhet, vägsamråd, kabelärenden, vattenverksamhet och planberedning. 

• Medverka i arbete som rör vattenförvaltningen när det gäller att samordna 

kunskapsunderlag för hamnar och större vattendrag samt i arbete med 

kartläggning och fördjupad påverkans- och riskanalys av 

grundvattenförekomster. 
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• Medverka i arbete som rör klimatanpassning för att bedöma framtida risker 

med klimatförändringar kopplat till förorenade områden. 

• Medverka i arbetet för att uppnå miljömålen. 

• Delta i framtagandet av den årliga tillsynsplanen och tillsynsvägledningsplanen 

för avdelningen. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SE- 371 86  Karlskrona 
Telefon: 010-224 00 00 



 

E-post: blekinge@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/blekinge 
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Bilaga 1. Priolista Blekinge län 
Nr Objekt Kommun Primär bransch enligt 

EBH-stödet 
Risk- 
klass 

Finns 
ansvarig? 

Primär 
förorening 
enligt EBH-
stödet 

Status Kommentar 

1 Kallinge, Kallinge bruk Ronneby Tungmetallgjuterier 1 Ja As Huvudstudie Flera undersökningar gjorda, dock inga dioxinprov. Mkt höga halter 
av tungmetaller. Övriga föroreningar: Pb, PAH, X-CH,Cd och övriga 
tungmetaller. Utläckage till Ronnebyån troligt men ej klarlagt 
tillräckligt. 

2 Sölvesborg/Hamnen, Sölvesborgs 
Glasbruk 

Sölvesborg Glasindustri 1 Nej Pb Huvudstudie Området uppfattas som starkt förorenat av glasbruksverksamheten 
som varit omfattande och pågått under relativt många år. Erfarenhet 
visar att gamla glasbruksområden med tillhörande deponi är 
förorenade. Denna deponi är dessutom placerad i och intill 
Sölvesborgsviken. Förmodligen är stora delar av deponin under 
vatten. Även området där byggnaden varit placerad uppfattas som 
förorenad, här kan glasskärvor anas i ytskiktet. 

3 Karlskrona/Vedeby, 
Gullbernadeponin 

Karlskrona Avfallsdeponier - icke-
farligt, farligt avfall 

1 Ja Hg Genomförande 
av åtgärd 

Undersökning från 1974 visar mkt höga halter av Hg. Övriga 
föroreningar: X-Ch, Cd, tungmetaller mm. Kommunal deponi. 
Undersökning från 2010–2011 finns. Täckningsåtgärd utförd 2013. 
Kommunen har tagit fram en översiktlig handlingsplan vad avser 
utredningar av deponin med avrapportering till länsstyrelsen, 
slutrapport inkom juni 2020. 

4 Backaryd, f.d. sågverket Ronneby Träimpregnering 1 Nej Dioxin Huvudstudie Föroreningar påträffade i mark, deponimaterial, grundvatten och 
sediment. Platsspecifika riktvärden framtagna. Åtgärdsutredning, 
riskvärdering m.m. ej genomförda ännu. Fortsatta moment avser 
fokusera på delområden inom objektet. Behov av en fördjupad 
utredning av fastighetsägares ansvar för förvaringsfallet beträffande 
spåndeponin föreligger. 

5 Alnaryds Bruk /Alnaryds Spik- och 
kättingsfabrik samt tråddragning 

Karlskrona Tungmetallgjuterier. 1 Begränsad As, Pb, Cu, Cd, 
Zn 

Huvudstudie  Objektet har erhållit bidrag till huvudstudie. Karlskrona kommun, 
drift- och serviceförvaltningen är huvudman. 

6 Asarum, Asarumsterminalen - 
Viking Timber 

Karlshamn Sågverk med doppning 1 Nej Dioxin Huvudstudie  Huvudstudie genomförd i viss omfattning. Expropriationsprocess 
befinner sig i slutfasen. Övriga föroreningar: andra 
doppningskemikalier, PAH 

7 Listerby, Björketorp norra (LBN) Ronneby Avfallsdeponier - icke-
farligt, farligt avfall 

1 Ja Pb Förstudie Risklassad till rk 1enligt MIFO 1 av konsultföretag år 2000. MIFO 2 
påbörjad. Övriga föroreningar: CN, Oljeprodukter, X-CH, Kommunal 
deponi 

8 Sågverk, Holmsjö - Holmsjö Timber Karlskrona Sågverk med doppning 1 Ja Dioxin Initiering Övriga föroreningar: andra doppningskemikalier, PAH 
9 Sölvesborg, Sölve grustag (SÖG) Sölvesborg Avfallsdeponier - icke-

farligt, farligt avfall 
1 Ja Dioxin Initiering Av det som är känt om deponins historia är det alldeles uppenbart 

att den måste innehålla ämnen av hög farlighet, i synnerhet sådana 
som uppkommer i samband med avfallsförbränning. Mängderna 
föroreningar kan förmodas vara betydande. 
Spridningsförutsättningarna är mycket stora, liksom skyddsvärde 
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Nr Objekt Kommun Primär bransch enligt 
EBH-stödet 

Risk- 
klass 

Finns 
ansvarig? 

Primär 
förorening 
enligt EBH-
stödet 

Status Kommentar 

(redan nu) och känslighet (särskilt i planerad framtida användning).  
2013: LST är TM: Verksamheten tillståndspliktig, bedrevs efter 1/7 
1969, ingen överlåtelse före upphörandet. 

10 Johannishus, Johannishus Såg Ronneby Sågverk med doppning 1 Nej Dioxin Huvudstudie Övriga föroreningar: Klorfenoler, Cr As, oljeprodukter.  

11 Ronneby, Kockums emaljerverk Ronneby Ytbehandling med lack, 
färg eller lim 

1 Begränsad Cd Förstudie Undersökningar från 2000 av delområden visar höga halter av Cd, 
Cu och olja. Övriga föroreningar:  Pb, As, Zn, Hg X-HC, Cr. Förstudien 
avser delområde. Övriga delar initiering. 

12 Mjällby, Mjällbyverken - Valeo Sölvesborg Ytbehandling av metaller 
elektrolytiska/kemiska 
processer 

1 Ja X-CH Genomförande 
av åtgärd 

Övriga föroreningar Pb och oljor. Kan utgöra en risk för vattentäkten 
i närheten. Flera undersökningar har påvisat klorfenoler i 
grundvattnet. Föroreningen på stort djup med stor sannolikhet 
uppkommen genom spridning från ytan via den brunn i vlken 
halterna uppmättes. Föroreningsmängden bedöms vara begränsad. 
Kontrollprogram under 2013 och 2014 utmynnade i bedömningen 
att halterna har en sjunkande trend. Fortsatt bevakning genom 
egenkontroll. 

13 Kyrkhult/Väghult, Nya Rönås såg Olofström Sågverk med doppning 1 Ja Dioxin Initiering  Själva sågverksfastigheten ligger inte inom något ekologiskt känsligt 
område, dock finns det områden i objektets närhet som skulle kunna 
påverkas av verksamheten. Kvarnbäcken som rinner genom 
fastigheten mynnar ut i Norragylet söder om fastigheten. Cirka 400 
meter sydost om Norragylet börjar vattenskyddsområde för 
grundvattenupptag för Kyrkhult. Norragylet avvattnas genom en 
bäck till en mindre sjö, vilken i sin tur avvattnas genom 
Snöflebodaån som flyter samman med Holjeån. Området runt 
Snöflebodaån är klass I i ängs- och hagmarksinventeringen samt 
klass I i bevarandeplanen för odlingslandskapet. Åstränderna vid 
Snövleboda är klass I i våtmarksinventeringen. Skyddsvärdet (S) 
bedöms vara stort. Med nämnda förutsättningar bedöms objektet 
hamna i riskklass 1, mycket stor risk 

14 Karlskrona/Trossö, Lindholmen Karlskrona Försvaret - Övrigt BKL 1 1 Ja Pb Huvudstudie Flera undersökningar har gjorts som motsvarar MIFO 2. Vissa 
delområden under åtgärd. Övriga föroreningar: Cu, As, Hg, PCB 
övriga tungmetaller och lösningsmedel. Deponi mellan och på 
mindre öar. Avfall från Karlskronavarvet och örlogsbasen. Tillhör 
försvarets förorenade områden. Lst-hantering omfattar 
överväganden om miljöriskområde. En utredning och 
riskbedömning av hela Lindholmen är gjord. Denna visar på stort 
utläckage av Cu, Pb och Zn till recipienten. 
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Nr Objekt Kommun Primär bransch enligt 
EBH-stödet 

Risk- 
klass 

Finns 
ansvarig? 

Primär 
förorening 
enligt EBH-
stödet 

Status Kommentar 

15 Olofström, Olofströms Bruk Olofström Verkstadsindustri - med 
halogenerade 
lösningsmedel 

1 Begränsad Cd Förstudie Övriga föroreningar: PAH, PCB, Oljeprodukter. Förstudien avser ett 
delområde. För övrigt initiering.  

16 Karlshamns Yllefabrik Karlshamn Textilindustri 1 Nej X-CH, annat Förstudie Preliminär ansvarsbedömning pekar på att ansvar saknas. Primära 
föroreningar X-CH, tungmetaller (färgpigment). 

17 Häljarum, skrotupplag Häljarum Karlskrona Skrothantering och 
skrothandel 

1 Nej Oljeprod, Pb, 
PCB, PAH, Cd, 
Hg 

Initiering Skyddsvärdet och känsligheten bedöms som stort eftersom 
fastigheten ligger nära Häljarum naturreservat med mycket stort 
naturvärde samt att objektet ligger i ett kulturmiljövårdsområde av 
riksintresse (Hallarumsviken). Det finns också flertalet rödlistade 
arter i närområdet (inom en radie på 300 m). Objektet ligger också 
nära vattenskyddsområde. Objektet har 2007 varit föremål för 
polisutredning m.a.p. miljöbrott. Ansvarsfrågan utreds av 
kommunen. Preliminär ansvarsbedömning pekar på att ansvar 
saknas. 

18 Karlskrona/Trossö, Karlskrona 
Gasverk 

Karlskrona Gasverk 1 Begränsad Annat  Genomförande 
av åtgärd 

Undersökning 1999 och 2008 av delområde visar mkt höga halter av 
CN, As. Även mkt höga halter av PAH. Övriga föroreningar: Hg, Pb. 
Riskklassning och huvudstudien avser delområde. Övriga delar 
initiering. Sanering av delområde genomförd 2008 med något oklart 
resultat. Schaktning i samband med ledningsdragning under 2009 
visade att stora mängder cyanid finns kvar på andra delar. Ändring 
av detaljplan genom tillbyggnad av hotellet har varit aktuell under 
2018. Ombyggnation av idrottshallen som är belägen inom 
gasverksområdet har ägt rum under 2018. Osäkerhet råder i 
dagsläget vad beträffar om avhjälpandeåtgärder vidtagits i samband 
med dessa arbeten. 

19 Karlshamn, Kv. Spiggen Karlshamn Avfallsdeponier - icke-
farligt, farligt avfall 

1 Begränsad PAH Genomförande 
av åtgärd 

De saneringsåtgärder som utfördes i samband med utbyggnad av 
köpcentret som finns på platsen idag förändrar inte bilden av ett 
starkt förorenat område. Huvudstudie gjord. 

20 Olofström/Topeliusvägen, 
Lönqvists metallindustrier 

Olofström Ytbehandling av metaller 
elektrolytiska/kemiska 
processer 

1 Begränsad X-CH, Cd, 
annat 

Initiering Då det tidigare har använts ämnen med mycket hög farlighet (X-CH, 
Cd samt cyanid) och det idag vistas barn i samma byggnad bedöms 
objektet utgöra en mycket hög risk, riskklass 1. Passiv provtagning 
har genomförts i den kommunala tillsynsmyndighetens regi. Inga 
halter som föranleder att lokalen behöver dömas ut. 

21 Alnaryds såg Karlskrona Sågverk med doppning 1 Begränsad X-CH, dioxin, 
PAH 

Initiering Objektet ligger på en isälvsavlagnring och vid en å som är ett tillflöde 
till ett värdefullt vattendrag. Bebyggelsen runt om har inte 
kommunalt vatten och avlopp utan egna grävda brunnar. Enligt 
uppgift är vattenströmningen stor i jordlagret vilket ökar 
spridningsriskerna. Föroreningarna har hög eller mycket hög 
farlighet och mängderna kan ha varit stora. Sprutning av virket har 
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Nr Objekt Kommun Primär bransch enligt 
EBH-stödet 

Risk- 
klass 

Finns 
ansvarig? 

Primär 
förorening 
enligt EBH-
stödet 

Status Kommentar 

förekommit på marken vilket ökar riskerna. Olja har också hällts ut i 
större mängder. Det är svårt att bedöma hur mycket föroreningar 
som finns kvar i marken, men risken är stor att de fortfarande finns 
kvar i marken i betydande mängd. Då objektet ligger i närheten av 
bostadsbebyggelse som har egna brunnar blir riskklassen 1, dock en 
ganska svag 1:a. 

22 Svarvaren - Scandia Present Karlshamn Tungmetallgjuterier. 2 Begränsad Pb Initiering Verksamheten startade upp på 1940-talet då miljömedvetandet var 
lågt, man tömde processvattnet i avloppet som gick direkt i ån och 
grävde eventuellt ner avfall på fastigheten. Troligen har 
verksamheten orsakat en hel del föroreningar. Efter det att 
verksamheten flyttade till fastigheten intill, Svarvaren 5, så är 
intrycket att det varit en relativt välskött industri förutom att man 
haft problem med reningen i reningsverket vilket har orsakat för 
höga utsläppsvärden av vissa ämnen till ån. 

23 Svängsta, Callman & Nilssons Karlshamn Ytbehandling av metaller 
elektrolytiska/kemiska 
processer 

2 Nej Cr Förstudie Objektet utgörs av en mindre byggnad inom en villatomt. I 
byggnaden ägde ytbehandling rum av detaljer till fickurs- och 
fiskerulle-tillverkning. Verksamheten var omfattande trots sin 
litenhet. Detaljerna som ytbehandlades var små men förekom i stor 
mängd. Övriga föroreningar: Ni 

24 Lyckeby/Ekebacken, Anderssons 
Galvaniseringsfabrik 

Karlskrona Ytbehandling av metaller 
elektrolytiska/kemiska 
processer 

2 Nej Zn, Pb Förstudie Området ej kontrollerat inför byggande av befintliga flerbostadshus. 
Planändringsprocess med utökat våningsantal pågår. Behov av 
kontrollprovtagning 

25 Skrotverksamhet vid 
Norremarksvägen 

Karlshamn Övrigt BKL 2 2 Nej Oljeprod, Pb, 
PCB, PAH, Cd, 
Hg, dioxin 

Förstudie Preliminär ansvarsbedömning pekar på att ansvar saknas. 
Information kring exakt start- och slutdatum för verksamheten har 
inte hittats, liksom någon precis angivelse av storleken på 
verksamheten. Intrycket är att verksamheten har haft en medelstor 
omsättning under ca 10 års tid. En markyta på ca 100 m2 
konstaterades 1980 förorenad med olja (PCB-haltig), sot etc. 
Oljeskadad jord och rester efter kabelbränning ska enligt uppgift ha 
grävts upp och fraktats bort på 1980-talet. Kontrollprovtagning 
bedöms nödvändig. 

26 Bräkne-Hoby, Facit Halda Ronneby Verkstadsindustri - med 
halogenerade 
lösningsmedel 

2 Nej X-CH Förstudie Objektet ligger i anslutning till en värdefull grundvattenförekomst. 
Vid porluftprovtaging under fabriken har tri indikerats. Prover tagna 
i uttagsbrunnen för vattentäkten norr om området visar förekomst 
av PFAS. Begränsad möjlighet hatt undersöka tri i fri fas på större 
djup p.g.a. föreskrifter för skyddsområdet för täkten. Objektet bidrar 
till risk för att grundvattenförekomstens status försämras. 
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Nr Objekt Kommun Primär bransch enligt 
EBH-stödet 

Risk- 
klass 

Finns 
ansvarig? 

Primär 
förorening 
enligt EBH-
stödet 

Status Kommentar 

27 Sölvesborgs bilkyrkogård Sölvesborg Övrigt BKL 2 2 Nej Oljeprod, Pb, 
PCB, PAH, Cd, 
Hg 

Förstudie Preliminär ansvarsbedömning pekar på att ansvar saknas. 

28 Karlshamn/Sternö, Timber 
Terminalen 

Karlshamn Sågverk med doppning 2 Nej X-CH, Hg, Pb, 
Cd, As, dioxin 

Initiering Verksamheten har varit omfattande med flera doppkar. Den 
efterföljande diabastäktverksamheten har till viss del inkräktat i 
området vilket fått följden att underliggande berg inom 
sågverksområdet blivit produkt i täktverksamheten.  Platsen för 
doppningskaren har dock inte upptagits i täktverksamheten. 
Täktverksamheten upphörde 2016. Kommunen har påbörjat 
detaljplanering av området med fokus på bostadsändamål. 
Kommunen planerar att ansöka om bidrag för sanering för 
bostadsbyggande under 2021. 

29 Backaryd Galvanoprodukter Ronneby Ytbehandling av metaller 
elektrolytiska/kemiska 
processer 

2 Begränsad X-CH Förstudie Övriga föroreningar: CN, 

30 Tvings kvarn Karlskrona Betning av säd 2 Nej Hg Förstudie Preliminär ansvarsbedömning pekar på att ansvar saknas. 
31 Hunnamåla kvarn Ronneby Betning av säd 2 Nej Hg Förstudie Preliminär ansvarsbedömning pekar på att ansvar saknas. 
32 Skerpinge sågverk och kvarn Karlshamn Betning av säd 2 Nej Hg Förstudie Preliminär ansvarsbedömning pekar på att ansvar saknas. 
33 Sölvesborg/Hamnen, Ytmetall Sölvesborg Ytbehandling av metaller 

elektrolytiska/kemiska 
processer 

2 Ja Zn Förstudie Övriga föroreningar: Ni, As, Cu 

34 Svängsta, ABU Karlshamn Verkstadsindustri - med 
halogenerade 
lösningsmedel 

2 Ja Cd Förstudie Övriga föroreningar: CN, X-CH, Cr, Pb Oljeprodukter 

35 Olofström/Toffelvägen, Lönqvist 
Metallindustri 

Olofström Ytbehandling av metaller 
elektrolytiska/kemiska 
processer 

2 Nej Oljeprod. Förstudie  Övriga föroreningar: CN, X-CH, Cr. Ej så illa som befarat efter MIFO 2 

36 Lyckeby/Stationsv, Anderssons 
Galvaniseringsfabrik 

Karlskrona Ytbehandling av metaller 
elektrolytiska/kemiska 
processer 

2 Nej Pb Initiering Åtgärd vidtagen vid platsen för galvaniseringen (parkeringsplats). 
Byggnaden omdanas till allaktivitetshus. Ingen detektion vid 
luftprovtagning inomhus. Triförorening misstänks NV om 
fastigheten. Övriga föroreningar: oljeprodukter 

37 Karlskrona/Trossö, Pottholmen Karlskrona Verkstadsindustri - med 
halogenerade 
lösningsmedel 

2 Ja PAH Förstudie Exploatering pågår i stor omfattning och är indelad i flera etapper. 
Kommunen tillsynsmyndighet. Uppföljningsrapport efter 
åtgärderna förväntas. 

38 Mörrum, Mörrums Bruk Karlshamn Massa och 2 Ja X-CH Initiering Övriga föroreningar: Pb 
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pappersindustri 
39 Ronneby, Silverforsen Ronneby Övrigt BKL 2 2 Nej Hg Initiering PCB- och Hg-haltiga fiberbankar 
40 Asarum/Bergfors, Sawo Export-

Bergfors sågverk 
Karlshamn Sågverk med doppning 2 Begränsad Dioxin Initiering Övriga föroreningar: Klorfenoler, oljeprodukter  

41 Triabo Sölvesborg Ytbehandling av metaller 
mekaniska/fysikaliska 
processer 

2 Ej utrett Pb Initiering Objektet ligger i anslutning till en värdefull grundvattenförekomst 
och bidrar till risk för att grundvattenförekomstens status försämras. 
Objektet ligger inne i en tätort, nära en idrottshall varför 
känsligheten för människor är stor. Föroreningarna som kan finnas 
på platsen har hög och i något fall mycket hög farlighet. Området där 
verksamheten låg är dock till stor del bebyggt och asfalterat och 
riskerna för människor bör därför vara låg. Det råder stor osäkerhet i 
vilken omfattning som verksamheten kan ha förorenat marken och 
hur mycket av de i så fall förorenade massorna som finns kvar i dag. 
Den största miljöpåverkan som var från verksamheten var utsläpp av 
saltsyraångor och detta har inte så stor påverkan på dagens miljö. 
Det är dock fullt möjligt att det finns kvar föroreningar från 
verksamheten i marken. 
 
I april 2013 framkom kompletterande information om att det 
förekom regelbundna utsläpp av okänd vätska från verksamheten. Vi 
har starka misstankar om att denna vätska var kylvatten från 
galvaniseringen. Se F1083-0326. 
 
Efter en sammanvägning av informationen som framkommit görs 
bedömningen att objektet ska tilldelas riskklass 2. 

42 Facit i Sölvesborg, Blekinge 
Pressgjuteri 

Sölvesborg Verkstadsindustri - med 
halogenerade 
lösningsmedel 

2 Ej utrett X-CH Initiering Objektet ligger i anslutning till en värdefull grundvattenförekomst 
och bidrar till risk för att grundvattenförekomstens status försämras. 
Den sammanvägda bedömningen är att objektet bör placeras i 
riskklass 2, stor risk. Bedömningen baseras främst på att man inom 
verksamheten hanterat betydande volymer trikloretylen, ett ämne 
med mycket hög farlighet och spridningsbenägenhet. Även det 
faktum att hanteringen av främst avfall men även kemikalier verkar 
ha varit väldigt bristfällig har bidragit till riskklassningen.  

43 Gammalstorp, Norje (NOR) Sölvesborg Avfallsdeponier - icke 
farligt, farligt avfall 

2 Ej utrett As, Pb, Cd, Hg, 
X-CH, Dioxin, 
PAH, annat 

Initiering Objektet ligger i anslutning till en värdefull grundvattenförekomst 
och bidrar till risk för att grundvattenförekomstens status försämras. 
Deponin innehåller troligtvis farliga ämnen i reltivt betydande 
mängd (CrVI, As, Pb, Cd, Hg, X-CH, Dioxin, PAH) och risken för 
spridning är mycket stor i den genomsläppliga marken. 
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Skyddsvärdet för miljön bedöms måttligt men känsligheten för 
människor stor. 

44 Sölvesborg, Slottet (SLO) Sölvesborg Avfallsdeponier - icke 
farligt, farligt avfall 

2 Ej utrett As, Pb, Cd, Hg, 
X-CH, Dioxin, 
PAH, annat 

Initiering  Objektet ligger i anslutning till en värdefull grundvattenförekomst 
och bidrar till risk för att grundvattenförekomstens status försämras. 
I avfallet ingår med stor sannolikhet farliga ämnen (CrVI, As, Pb, Cd, 
Hg, X-CH, Dioxin, PAH), men enligt uppgifter från ögonvittnen 
knappast några stora mängder. Förutsättningarna för spridning till 
Sölvesborgsvikens vatten och bottensediment är mycket stora. 
Känsligheten är måttlig, men skyddsvärdet stort. Deponin ger 
intryck av att vara väl avslutad, men täckningens täthet är okänd. 
Ytan är lite ”vågig”, vilket kan medföra relativt hög infiltration av 
regnvatten. 

45 Listerby soptipp (LIS) Ronneby Avfallsdeponier - icke 
farligt, farligt avfall 

2 Ej utrett As, Pb, Cd, Hg, 
X-CH, Dioxin, 
PAH, PCB, 
annat  

Förstudie  Objektet ligger i anslutning till en värdefull grundvattenförekomst 
och bidrar till risk för att grundvattenförekomstens status försämras 
(CrVI, As, Pb, Cd, Hg, X-CH, Dioxin, PAH, cyanid). Ett tidigare grustag 
utnyttjades av Listerby kommun som allmän avstjälpningsplats 
(soptipp) under drygt tio år. Tippen var allmänt tillgänglig för vem 
som helst och man hade ingen kontroll på vad som lämnades. Det 
finns trovärdiga vittnesuppgifter om att tippen användes inte bara 
av hushåll och verksamheter i närområdet, utan också av verkstäder 
och industrier i Karlskrontrakten. Avfallsmassorna innehåller med 
största sannolikhet ämnen med stor eller mycket stor farlighet i 
relativt stora mängder. Skyddsvärdet för natur och miljö är endast 
måttligt, känsligheten för människa däremot stor till mycket stor, 
eftersom deponin ligger inom skyddsområde för kommunal 
vattentäkt. Spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten är 
stora, men den mest troliga spridningsriktningen är bort från den 
skyddsvärda grundvattentillgången. Den samlade bedömningen blir 
att objektet tillhör rikklass 2. Deponin består i norr av ett plant 
område, sedan en relativt brant tippslänt på ca 5 m till lägre mark i 
den f.d. grustäkten. Branta slänter också åt sidorna ger ravinkaraktär. 
Avfall ska finnas i marken också nedanför tippslänten och kan ses på 
sina ställen i sidoslänten mot vägen. Avfallet är i allmänhet väl täckt, 
och det är svårt att avgöra hur långt deponin sträcker sig. Bland det 
lilla avfall som syns noteras särskilt en bilmotor som sticker upp ur 
marken alldeles intill ett obsrör för grundvatten. Täktområdet 
sträcker sig från deponin något hundratal m åt S/SO och böjer 
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därefter av mot NO. Det som här har kallats ”våtmark” är en del av 
täktgropen, där grundvattnet tidvis står över markytan. Någon 
ytavrinning härifrån tycks inte finnas. 

46 Mjällby, Lörby (LÖR) Sölvesborg Avfallsdeponier - icke 
farligt, farligt avfall 

2 Ej utrett Pb, Cd, CrVI, 
Hg, X-CH, 
Dioxin 

Initiering Objektet ligger i anslutning till en värdefull grundvattenförekomst 
och bidrar till risk för att grundvattenförekomstens status försämras. 
Deponin kan antas innehålla ämnen med stor eller mycket stor 
farlighet, inte minst med tanke på den öppna förbränning som skett. 
Mängden farliga föroreningar kan ändå förmodas vara relativt 
begränsad. Förutsättningarna för spridning till omgivande mark är 
stora, men risken för skadliga halter i någon recipient bedöms vara 
liten. Även riskerna för exponering bedöms vara små, förutsatt att 
man inte utvinner hushållsvatten i deponins närhet. Känsligheten 
för människa är stor, skyddsvärdet för miljö måttligt. Sammantaget 
bedöms deponin tillhöra riskklass 2. Exponering för avfall eller 
förorenad mark osannolik utom vid eventuell grävning inom eller 
nära deponin. Grundvatten i närområdet kan innehålla föroreningar, 
vilket innebär viss exponeringsrisk vid utnyttjande av eventuella 
enskilda brunnar - de enda kända brunnarna i närheten (enligt 
SGU:s brunnsarkiv) är dock avsedda för bevattning. 

47 Mjällby, Hörby nr 5 (HÖ5) Sölvesborg Avfallsdeponier - icke 
farligt, farligt avfall 

2 Ej utrett Pb, Cd, Hg, X-
CH, annat, 
Dioxin 

Initiering Objektet ligger i anslutning till en värdefull grundvattenförekomst 
och bidrar till risk för att grundvattenförekomstens status försämras. 
Deponin kan antas innehålla ämnen med stor eller mycket stor 
farlighet (Pb, Cd, Hg, X-CH, CrVI, dioxin), inte minst med tanke på 
den öppna förbränning som skett. Mängden farliga föroreningar kan 
ändå förmodas vara ganska liten. Förutsättningarna för spridning 
till omgivande mark och recipient är stora, men risken för skadliga 
halter i recipienten bedöms liten. Riskerna för exponering bedöms 
vara små, men möjligheten att föroreningar tas upp i grödor på 
närliggande åkermark kan inte uteslutas. Känsligheten är måttlig för 
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mark, stor för grundvatten och ytvatten. Skyddsvärdet för mark är 
måttligt på objektet, mycket stort i det möjliga påverkansområdet. 
Skyddsvärdet är också mycket stort för ytvatten. Sammantaget 
bedöms deponin tillhöra riskklass 2. Den gamla kommunala 
deponin är antagligen rätt väl täckt. Området har dock använts för 
viss uppläggning av jordbruks- och odlingsavfall under senare år och 
ger delvis ett ganska skräpigt intryck. 

48 Mjällby, 
Tallparken/Torrahem/Hagalund 
(TAL) 

Sölvesborg Avfallsdeponier - icke 
farligt, farligt avfall 

2 Ej utrett X-CH, As, Pb, 
Cd, Hg, PAH, 
Dioxin 

Initiering Objektet ligger i anslutning till en värdefull grundvattenförekomst 
och bidrar till risk för att grundvattenförekomstens status försämras. 
På ett ca 15 000 m2 stort område (ev. mindre) har deponerats främst 
jord, men kan även ha deponerats verksamhetsavfall, hushållsavfall 
och byggavfall. Det kan därmed finnas föroreningar med mycket stor 
farlighet. Deras nivå i marken kan vara hög även vid relativt låga 
halter, pga. deponins storlek. Förutsättningarna bedöms vara relativt 
små att dessa föroreningar läcker till dränering, dike och hav. 
Recipienten (havet) har dock mycket stort skyddsvärde, bland annat 
eftersom havet vid dikets mynning ingår i Natura 2000-område 
enligt fågeldirektivet. Även området vid deponin är mycket 
skyddsvärt eftersom det bland annat ingår i riksintresseområde för 
naturmiljön. Känsligheten för människa avseende direkt exponering 
från deponin bedöms vara måttlig eftersom deponin till största 
delen är täckt och eftersom området troligen inte används 
kontinuerligt. Det finns dock risk att vattentäkter strax väster om 
deponin kan påverkas. 

49 Bräkne-Hoby, Dammen (BHD) Ronneby Avfallsdeponier - icke 
farligt, farligt avfall 

2 Ej utrett As, Pb, Cd, Hg, 
X-CH, PAH, 
PCB, annat 

Förstudie  Objektet ligger i anslutning till en värdefull grundvattenförekomst 
och bidrar till risk för att grundvattenförekomstens status försämras. 
Deponin användes i ca 30 år, i stort sett utan kontroll på vad som 
tippats. Under den aktuella perioden fanns många kemiska 
produkter i användning, och sannolikt förekommer ämnen med stor 
farlighet i deponin (As, Pb, Cd, Hg, CrVI, X-CH, PAH, PCB, Cyanid). 
Mängderna kan antas vara relativt begränsade, men 
förutsättningarna för spridning är mycket stora. Detta i kombination 
med att känslighet för människa och skyddsvärde för natur är stora 
eller mycket stora gör att objektet bedöms tillhöra riskklass 2. Att det 
är fråga om en gammal soptipp syns ännu ganska väl i den norra 
delen, men den sydliga delen, som uppenbarligen avslutades först, är 
svårare att identifiera. Flaskor och burkar av 60-talssnitt ligger ytligt 
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på den dåligt täckta delen av deponin och trädgårdsavfall ser ut att 
ha tippats ända fram till de senaste åren. Tillrinning av vatten från 
omgivningen bör vara liten, men regnvatten infiltrerar obehindrat i 
det lösa ytmaterialet på deponiområdet. 

50 Sölvesborg, Innerhamnen (INH) Sölvesborg Avfallsdeponier - icke-
farligt, farligt avfall 

2 Begränsad As, Cd, Hg, Pb, 
X-CH, PAH, 
PCB, dioxiner, 
annat 

Förstudie Området har varit föremål för detaljplanering för bostadsbyggnation. 
Arbetena har ännu inte igångsatts. Området innefattar en nedlagd 
kommunal deponi. Primär förorening As, Cd, CrVI, Hg, Pb, X-CH, 
PAH, PCB, dioxiner. 

51 Sölvesborg, Sölvesborgs Varv Sölvesborg Varv med halogenerade 
lösningsmedel/giftiga 
båtbottenfärger 

2 Begränsad PAH Förstudie Området innefattar pågående verksamhet med ytbehandling. 

52 Karlskrona oljehamn Karlskrona Oljedepå 2 Ja Oljeprod. Huvudstudie Området har efterbehandlats delvis i samband med att oljedepån 
avvecklades. Oljeföroreningar konstaterade i utfyllnaden. Pilotstudie 
genomförd med inriktning mot insitusanering. Åtgärder inte 
igångsatta ännu. Bedömning av tillsynsmyndighet utifrån kunskap 
om att Karlskrona har tillsyn över föroreningsskadorna 2013-02-06. 

53 Mörrum, Ifö - Mörrumsfabriken Karlshamn Verkstadsindustri - med 
halogenerade 
lösningsmedel 

2 Ja Pb Initiering Övriga föroreningar: oljeprodukter 

54 Svängsta, Facit Halda Karlshamn Verkstadsindustri - med 
halogenerade 
lösningsmedel 

2 Begränsad X-CH Initiering Övriga föroreningar: CN, Cr, oljeprodukter 

55 Bräkne-Hoby, Viking Timber Ronneby Träimpregnering 2 Begränsad Dioxin Initiering Övriga föroreningar: 2,4,6-triklorfenol, guazatinacetat, Cr As, Cu.  
56 Olofström/Pressaregatan, Sanders 

Snickerifabrik 
Olofström Ytbehandling med lack, 

färg eller lim 
2 Begränsad Pb Förstudie Höga halter av bl.a. bly, närhet till ytvattentäkt och höga 

skyddsvärden. 

57 Vilshult, Bröderna Darlins 
Mekaniska verkstad 

Olofström Verkstadsindustri - med 
halogenerade 
lösningsmedel 

2 Ja X-CH Initiering Isocyanat, oljeprodukter 

58 Kallinge, Djupafors Bruk Ronneby Massa och 
pappersindustri 

2 Ja   Genomförande 
av åtgärd 

Fabriken har rivits och delvis efterbehandlats. Uppföljning efter 
åtgärd pågår. 
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59 Ronneby Hamn, Fornanäsfabriken Ronneby Övrig organisk kemisk 
industri 

2 Ja Pb, Cd, 
dioxiner, 
annat 

Initiering Förorenat grundvatten konstaterat under fabriken. Åtgärder via 
tillsyn inte kända i dagsläget. Primär förorening Pb, Cd, 
klorparaffiner, dioxiner.  

60 Karlshamn, Hunnemara grusgrop 
(HUG) 

Karlshamn Avfallsdeponier - icke-
farligt, farligt avfall 

1 Begränsad As Uppföljning Mycket farliga ämnen (branschtypiska) i förmodligen inte obetydliga 
mängder och stor exponeringsrisk för boende i planerade bostäder i 
närområdet. Sanering genomförd. Länsstyrelsen har bistått med 
remissyttrande i ärendet. 
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