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Bakgrund 

I Östergötland har drygt 4000 områden identifierats och registrerats i databasen över 

potentiellt förorenade områden (EBH-stödet). Grunden till identifieringen utgörs av 

uppgifter om historiska och/eller pågående verksamheter som kan ha givit upphov till 

förorening i mark, vatten och/eller byggnader i olika omfattning.  

Tillsynsmyndighet för dessa områden är antingen kommunen eller Länsstyrelsen. För 

att komma ett steg vidare och få en bild av vilken risk och därmed prioritet som 

området utgör, behöver området inventeras. I och med att det är ett stort antal 

områden är det ett omfattande arbete att arbeta med alla objekt. Tillsynsmyndigheten 

kan med hjälp av inventeringen få fram ett urval av vad som är mest prioriterat att 

arbeta med framöver gällande föroreningssituationen på olika platser.  

 
Syfte/Mål 

Syftet med projektet var att deltagande kommuner skulle komma vidare i sina arbeten 

med några prioriterade, utvalda objekt i sin kommun genom inventering MIFO fas 1. 

Målsättningen var att totalt ha inventerat 50 st förorenade områden i länet inom 

ramen för projektet. 

 
Metod 

Riskklassa objekt enligt MIFO-metodiken (NV 1999, Rapport 4918). 

Ett tidigt uppstartmöte (seminariedag) med information och stöd för arbetet med 

genomgång av metodiken, presentation av de verktyg (brevmallar för föreläggande och 

kommunicering, ett juridikpass samt stöd för urval av objekt till eget arbete). Därtill ett 

avslutande möte med utbyte av erfarenhet och frågor kring inventeringen samt 

riskklassningsdiskussioner.  

Upplägg av seminariedag samt underlag och mallar byggde på ett länsgemensamt 

utbildningskoncept för MIFO (=metodik för inventering av förorenade områden) som 

Länsstyrelsen Skånes EBH-grupp satt ihop och testat under 2017–2018. En del i detta 

projekt var att testa det konceptet i Östergötland inom MÖTA.  

 
Resultat 

Projektet startade 1 mars 2018 har pågått till 1 mars 2019 (projektslut). Arbetet 

inleddes med ett startmöte 2018-01-23 där *projektgruppen (Maria Lindqvist och 

Geira Torjusen Länsstyrelsen, Gustaf Appelberg Norrköpings kommun, Laila Skytt 

Åtvidabergs kommun och Tina Svärd Kinda kommun) tillsammans med Sara Warby 

gick igenom övergripande upplägg. Kontakt togs därefter med de kommuner som visat 

intresse för att delta i projektet. Totalt deltog x kommuner i projektet. 

*Projektgruppen förändrades, sista delen av projekttiden var det Geira Torjusen, Maria Lindqvist och 

Gustaf Appelberg som deltog.  
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Inom projektet har följande genomförts: 

- Seminariedag 14 april 2018 med fördrag om MIFO-metodiken, juridik till stöd för 

arbetet med inventering med förelägganden samt olika exempel på utskicksbrev 

och handlingar (mallar). Det var också ett pass med möjlighet att diskutera och 

ställa frågor för att välja ut de objekt som varje kommun ser som relevant att 

arbeta med och inventera för mer kunskap om dessa områden. Projektgruppen 

förberedde dagen och Länsstyrelsen presentade materialet i olika föredrag förutom 

juridikpasset som Henrik Von Zweigbergk höll i. 

 

På seminariedagen deltog 13 personer från olika kommuner. Deltagarna kom från 

Linköpings kommun, Mjölby/Boxholms kommun, Norrköpings kommun, 

Söderköping/Valdemarsviks kommun, Vadstena kommun, Ydre kommun, 

Åtvidabergs kommun och Ödeshögs kommun.  

 

Information inför dagen och presentationer och annat material med koppling till 

seminariedagen finns utlagda på MÖTA:s samarbetsyta. 

 

- Risklassningsmöte 2018-11-14, deltagande: Söderköping/Valdemarsviks kommun. 
Inom projektet erbjöd vi en eller ett par tillfällen till diskussion och som stöd för de 
inventeringar och riskklassningar som arbetet resulterat i.  

 
- Möjlighet till dialog och stöd under arbetets gång erbjöds de som såg behov av det. 

Kommunerna som arbetade med inventering (MIFO fas 1) har haft kontakt med 
Länsstyrelsen för dialog kring underlag och riskklassning. 

 

- Totalt tre klara objekt har skickats in från Söderköping/Valdemarsviks kommun 
inom ramen för projekttiden. Omkring 4-5 objekt har framgått som aktuellt att 
inventera i övriga kommuner som valt ut och arbetat med inventering (MIFO, fas 
1) av specificerade objekt med grund i MIFO-metodiken (Kinda, Vadstena och 
Ydre kommun). Det har inte hunnit bli klart inom projekttiden utan kommer att 
göras klart i efterhand.  

 
 

Slutsatser 

Det fanns ett behov av och bedömdes som värdefullt med dagen där information om 

metodiken etc. gicks igenom. Dock fanns det anledningar till att det inte var möjligt att 

utföra själva inventeringsarbetet hos några av de deltagande kommunerna. Några 

anledningar var tids-/resursbrist och byte av personal. 

Inventering av förorenade områden tar tid varför planering för de olika momenten är 
en förutsättning. Vid de inventeringar som genomfördes tog det tid att få in svar på de 
utskickade underlagen för MIFO-inventeringen. Ibland behövs också förnyade utskick 
för komplettering.  
 


