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1. Inledning 
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 och/eller byggnader och anläggningar.  

 
Kunskapen om hur vi påverkar vår miljö har under senare år ökat både hos 
industrier och hos allmänheten. Förr trodde vi att naturen var oändlig och 
oförstörbar vilket medförde att mängder av miljöfarliga ämnen släpptes ut i våra 
marker och vattendrag. Miljöfarliga ämnen hamnar i miljön genom olika typer av 
mänsklig aktivitet, det kan vara allt från större industriell verksamhet till läckande 
villaoljecisterner. De ämnen som hamnat i miljön blir ofta kvar där under lång tid 
om vi inte gör något. Vid för höga halter kan människor eller miljön också ta skada.  

 
Över tiden kan föroreningarna läcka ut i grundvattnet och vattendrag och nå 
brunnar. Det är en långsam spridning som påverkas av nederbörd, 
grundvattenrörelser och biologiska processer. Även mänskliga aktiviteter kan 
påverka spridningen av föroreningar som dittills kanske legat relativt stilla. 
Förorenade områden kan även påverka vår möjlighet att bo och använda marken. 
För att vi och kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam miljö räcker det 
inte med att åtgärda dagens utsläpp utan vi måste också ta hand om gamla 
miljösynder. 

 
Sveriges länsstyrelser har arbetat med att kartlägga och inventera landets förorenade 
områden. Totalt har ca 80 000 platser lokaliserats där någon form av miljö- och 
hälsofarlig verksamhet förekommit som kan ha orsakat mark- och 
vattenföroreningar. Av dessa platser finns ca 6600 i Skåne. Arbetet har fortsatt med 
undersökningar och saneringar, men än är det mycket kvar att göra. Även om inte 
alla förorenade områden kommer att bli sanerade, pengarna kommer inte att räcka 
till det, så vet vi åtminstone var någonstans man ska vara försiktig med att sätta 
spaden i marken i framtiden. 

 
På Länsstyrelsen Skåne har arbetet med förorenade områden pågått sedan 1999 och 
består i inventering, tillsyn av förorenade områden och statligt finansierade objekt. 
Inventeringen utgör idag en mycket liten del av arbetet, men tjänar som underlag 
för det vidare arbetet med förorenade områden. Arbetet drivs sedan vidare med 
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undersökningar och åtgärder, antingen tillsynsvägen i de fall det finns en ansvarig 
verksamhet kvar att rikta krav mot eller med statlig finansiering om ansvariga 
saknas. Arbetet med undersökningar och utredningar sker oftast stegvis med till en 
början översiktliga undersökningar som vid behov utökas om det visar sig att det 
undersökta området är förorenat.  

 
I detta regionala program, som är Länsstyrelsen Skånes sätt att redovisa arbetet med 
förorenade områden i länet, beskrivs bland annat bakgrunden och målen för arbetet 
med förorenade områden samt hur man hittills har arbetat och planerar att arbeta 
med dessa frågor under de kommande åren. 
 

2. Mål för arbetet med förorenade områden 
 
Nationella miljömål  

Målet inom miljöarbetet i Sverige är att till nästa generation 
ska ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta kunna 
lämnas över. Som ett riktmärke finns 16 nationella 
miljökvalitetsmål. Ett av dessa är Giftfri miljö som innebär 
att miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i 
eller utvunnits av samhället och som kan hota människors 
hälsa eller den biologiska mångfalden. Regeringen beslutade i 
april 2012 om preciseringar och etappmål i 
miljömålssystemet. Syftet med preciseringarna är att 
förtydliga innebörden av miljökvalitetsmålen och det 
miljötillstånd som ska nås. 

 
Målet avseende förorenade områden preciseras i form av att dessa ska vara åtgärdade 
i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljö. I 
betydelsen ligger att åtgärder i första hand bör genomföras i områden med mycket 
stor risk för hälsa eller miljö. 
 
Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen föreslagit etappmål om 
efterbehandling av förorenade områden. Etappmålet innebär att: 
 

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

 Bild 1. Logotyp för miljökvalitetsmålet 
Giftfri miljö (Illustration Tobias Flygar) 
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• minst 15 % av områdena med stor risk för människors hälsa eller miljön är 
åtgärdade år 2025.  

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

 
Det övergripande målet är att år 2050 ska alla områden med mycket stor risk eller 
stor risk för människors hälsa eller miljön vara åtgärdade. Efter remissbehandling 
kommer regeringen att fastställa etappmålet. 
 
Skånes miljömål 

Som nya regionala miljömål har Länsstyrelsen 
Skåne antagit generationsmålet och de nationella 
miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar. 
Dessa ska vara vägledande för det regionala 
miljöarbetet och det miljötillstånd som ska uppnås 
i länet. Länsstyrelsen ska även verka för att de 
nationella etappmål som berör länet uppnås. 

Skånska åtgärder för miljömålen  

För Skånes del finns ett regionalt åtgärdsprogram för att öka förutsättningarna att nå 
miljökvalitetsmålen i länet. I programmet redovisas prioriterade åtgärder för att 
möta gemensamma utmaningar för en hållbar utveckling i Skåne. 
Åtgärdsprogrammet utgår från det tidigare programmet som antogs 2012, och som 
efter revidering under 2015-2016 nu sträcker sig fram till 2020.  
 
Under avsnittet Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser finns följande 
åtgärd som berör förorenade områden: 
 

• Inom arbetet med tillsyn av förorenade områden utförs undersökningar, och 
vid behov åtgärder, avseende objekt med riskklass 1 och 2. För att stödja 
kommunernas tillsynsarbete ges riktad vägledning samt utbildningar i att 
undersöka och åtgärda förorenade områden. 
 

Åtgärden har koppling till Vattendirektivets åtgärdsprogram. Huvudaktör för 
åtgärden är Länsstyrelsen Skåne och länets kommuner. Medaktör är 
Naturvårdsverket. 
 

 Bild 2. Logotyperna för skånska åtgärder för 
miljömålen 



 

9 

Nationella mål för länsstyrelsens operativa tillsyn och 
tillsynsvägledning 

Naturvårdsverket har även tagit fram övergripande nationella mål för 
länsstyrelsernas operativa tillsynsarbete. De som gäller förorenade områden är: 
 

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

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

 

3. Ansvar och finansiering 
Grundtanken i miljöbalken 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 efterbehandlingen i 
syfte att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa 
och miljön, enligt principen om att förorenaren betalar, Polluter Pays Principle. Om 
ingen ansvarig verksamhetsutövare finns, om t.ex. företaget har försatts i konkurs, 
kan fastighetsägaren få ett ansvar för föroreningen. Förutsättningen för detta är att 
fastigheten förvärvats efter miljöbalkens ikraftträdande den 1 januari 1999, samt att 
fastighetsägaren vid köpet känt till – eller borde ha känt till – att fastigheten var 
förorenad. Det kan vara komplicerat att fastställa ansvar och en juridisk bedömning 
görs i varje enskilt fall.  

 
Finns ingen ansvarig kan länsstyrelsen eller kommunen i vissa fall låta utföra 
undersökningar och saneringar med hjälp av statliga bidrag. Naturvårdsverket 
administrerar bidraget och beviljar bidragsansökningar för utredningar och 
efterbehandlingsåtgärder av förorenade områden. Kommunerna söker bidrag hos 
länsstyrelserna. Länsstyrelserna i sin tur ansöker om bidrag hos Naturvårdsverket. I 
figur 1 ser man en översiktlig bild av de olika stegen i ett bidragsprojekt.  
 
Sedan 2016 finns det också ett bidrag för kommuner att söka för att finansiera 
sanering av förorenad mark för att bygga bostäder på. 2016 och 2017 avsatte 
regeringen 300 miljoner kronor per år för detta ändamål. För 2018 är den summan 
200 miljoner kronor.  
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Bestämmelser om hur det statliga bidraget får användas finns i förordning 
(2004:100) om statsbidrag till åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador och 
statsbidrag för sådant avhjälpande. 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. 

 

 
 
Figur 1. Översiktlig bild av de olika stegen i bidragsprojekten. 

 
För bostadsbidraget är tillvägagångssättet lite annorlunda än för det vanliga bidraget. 
I bilaga 2 ”Beskrivning av Länsstyrelsen Skånes arbetssätt inom inventering, tillsyn av 
förorenade områden och statligt finansierade objekt” kan man läsa hur processen 
kring bostadsbidraget ser ut.   
 
Bedömningen av frågan om ansvar innebär ofta omfattade utredningar och komplexa 
juridiska bedömningar. En omprövning av ansvarsbedömningen kan också bli aktuell 
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sedan nya omständigheter tillkommit t.ex. efter en markundersökning. Frågan om 
ansvar är således ”en levande fråga” under myndighetens handläggning. 
Erfarenhetsmässigt har det 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 i inventering, tillsyn av förorenade områden och statligt finansierade 
objekt, se avsnitt 6.1 Länsstyrelsens arbetssätt samt bilaga 2.  

 
Ett väl genomfört arbete med ansvarsfrågorna under hela handläggningsprocessen 
bidrar till uppfyllande av flera viktiga målsättningar:  

 
1. En preliminär ansvarsbedömning möjliggör ett tidigt samarbete med 

ansvariga. Ett samarbete mellan myndighet och ansvariga redan i ett 
inledande skede ökar förutsättningarna för miljömässigt välgrundade 
lösningar och uppfyllandet av principen om att förorenaren betalar. Detta är 
viktigt både när det gäller arbete inom tillsyn av förorenade områden och inom 
arbetet med statligt finansierade objekt. 

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. 

 

4. Organisation och samverkan 
Arbetet med förorenade områden utförs inte bara på landets länsstyrelser utan även i 
kommunerna och på andra statliga myndigheter. En viktig faktor i att föra arbetet 
framåt är att det sker erfarenhetsutbyte och samverkan mellan alla inblandade 
aktörer. I detta avsnitt beskrivs kortfattat Länsstyrelsen Skånes organisation och 
ansvarsområden samt vilka andra aktörer som finns. 

4.1 Länsstyrelsen Skånes organisation 
Arbetet med förorenade områden kallas även efterbehandlingsarbete (EBH-arbete). 
Hos Länsstyrelsen Skåne hanteras dessa frågor främst av efterbehandlingsgruppen, 
EBH-gruppen, som är en del av miljötillsynsenheten. Under 2018 ingår i 
storleksordningen åtta personer i gruppen, som arbetar med både ebh-tillsyn samt 
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de statligt finansierade objekten. Två av tjänsterna finansieras av länsstyrelsens 
rambudget medan resterande är beroende av externa medel från Naturvårdsverket.  

 
Frågor om förorenade områden hanteras även inom andra delar av Länsstyrelsen 
Skåne enligt figur 2 nedan. Flertalet av dessa tjänster är ramfinansierade.  
 

 
 
Figur 2. Utdrag ur organisationsschema över enheter inom Länsstyrelsen Skåne som arbetar med frågor 
om förorenade områden. 
 

Länsstyrelsen bedriver miljöövervakning och ansvarar för en årlig sammanställning 
över miljötillståndet i Skåne. Det finns vattenvårdsförbund för olika vattendrag och 
de kontrollerar vattenkvaliteten genom provtagning. Vilka ämnen och föreningar 
som analyseras är dock begränsat och man fokuserar sällan på läckage från 
förorenade områden. De senaste åren har provtagningar utförts i grundvatten som 
ett led i arbetet med vattendirektivet, EU:s ramdirektiv för vatten som antogs år 
2000. I samarbete med EBH-gruppen har provtagningen utökats på vissa platser, 
exempelvis genom att leta efter klorerade kolväten och perfluorerade ämnen, bland 
annat PFOS.  

 
EBH-gruppen har samarbetat med vattenhandläggare på Vattenenheten för att 
prioritera fram särskilt skyddsvärda grundvattenförekomster. EBH-gruppen har även 
bidragit med underlag till vattenhandläggarna för statusklassningarna av 
vattenförekomster inom arbetet med vattenförvaltningen.  
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Beslut om undersökningar och åtgärder fattas ofta av kommunerna i deras roll som 
tillsynsmyndighet. Dessa beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Det överklagande 
beslutet hamnar då hos rättsenheten men EBH-gruppen deltar ofta i ärenden som 
rör förorenade områden.   

 
Mer information om länsstyrelsens arbete med förorenade områden finns att läsa i 
avsnitt 6 och bilaga 2 samt på Länsstyrelsen Skånes hemsida: 
www.lansstyrelsen.se/skane/ebh. 

4.2 Länsstyrelsen Skånes och kommunernas ansvarsområden 
I Skåne finns 33 kommuner, se figur 3 nedan. Arbetsfördelningen mellan 
länsstyrelsen, 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.  

 

 
Figur 3. Karta över Skånes kommuner, © Lantmäteriet. 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/ebh
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Länsstyrelsen ansvarar för; 

• samordning av efterbehandlingsarbetet i länet. Man upprättar det regionala 
programmet samt ansökan om bidrag till undersökningar, utredningar och 
åtgärder.  

• prioritering av länets förorenade områden. Man fördelar och betalar ut 
bidrag till utredningar och åtgärder efter separat ansökan och överläggning 
med Naturvårdsverket.  

• inventering av nedlagda verksamheter (avslutades 2015) 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 de 
förorenade områden där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.  

• vägledning och stöd till olika aktörer inom efterbehandlingsområdet, främst 
kommunerna men även till företag, fastighetsägare, konsulter och till viss del 
även entreprenörer.  

• uppföljning och utvärdering av ebh-arbetet.  

• överklaganden 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 
(12:6), t.ex. nya kabeldragningar.  

• hantering av frågor som rör förorenade områden vid prövningsärenden, 
t.ex. granskning av statusrapporter. 

• genomförande, uppföljning och utvärdering av de nationella miljömålen och 
de regionala åtgärderna (miljömål och vattenförvaltningen).  

 
Kommunerna ansvarar för; 

• tillsyn samt utredning av ansvarsförhållandena för de förorenade områden 
där miljönämnden eller motsvarande är tillsynsmyndighet.  

• att pågående verksamheter där kommunen har tillsyn inventerar sina 
områden enligt MIFO (Naturvårdsverkets rapport 4918).  
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• omklassning (MIFO) av de objekt kommunen är tillsynsmyndighet över.  

• inventering och riskklassning av nedlagda kommunala deponier, se SNFS 
1991:3 4§.  

• inlämnande av underlag till regionalt program samt ansökan om rambidrag 
till utredningar och åtgärder.  

• huvudmannaskap (i särskilt utpekade projekt med statlig finansiering)  

• beaktande av efterbehandlingsfrågorna vid fysisk planering och beslut om 
markanvändning.  

• att genomföra och följa upp de nationella miljömålen och de regionala 
åtgärderna (miljömål och vattenförvaltningen).  

4.3 Tillsyn och tillsynsfördelning  
Tillsynen över pågående verksamheter där Länsstyrelsen Skåne är tillsynsmyndighet 
sköts av respektive handläggare på länsstyrelsens miljötillsynsenhet. Tillsynsgruppen 
inom EBH-gruppen fungerar som stöd i ärenden som rör förorenade områden. I 
vissa fall driver tillsynsgruppen ärendena helt och hållet. Vid nedlagda verksamheter 
och exploateringsärenden där det finns ansvariga och där länsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet ligger ansvaret helt på tillsynsgruppen. 

 
I Skåne finns 33 kommuner varav åtta ingår i två miljöförbund. Länsstyrelsen har 
under 2014 gjort en översyn av besluten om överlåtelse av tillsynen av 
tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, så kallade A- och B-verksamheter, till 
kommunerna. Översynen gjordes för att uppdatera besluten och skapa en tydligare 
fördelning av tillsynsansvaret. Vid en överlåtelse av tillsynen för verksamheten 
överlåts även ansvaret för förorenade områden. 
 
För tillsynsvägledning gentemot kommunerna svarar EBH-gruppen. Vägledningen 
sker i enlighet med avdelningens tillsynsvägledningsplan. Samverkan med 
kommunerna sker genom miljösamverkansprojekt och utbildningsinsatser. 
 
Länsstyrelsen arbetar även med att följa upp efterbehandlingsarbetet i länet. Detta 
beskrivs under avsnitt 7.6 Uppföljning av efterbehandlingsarbetet i länet. 

4.4 Nätverk och nationella grupper 
För att vara uppdaterad kring vad som händer inom arbetsområdet sker regelbundet 
erfarenhetsutbyte med andra länsstyrelser och även med Naturvårdsverket genom 
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årliga träffar. Träffar kan dels hållas inom respektive arbetsområde (statliga bidrag, 
tillsyn, juridik) och dels anordnas med jämna mellanrum nationella träffar för alla 
som arbetar med efterbehandlingsfrågor på länsstyrelserna och andra statliga 
myndigheter.  

 
I övrigt försöker Länsstyrelsen Skåne att hålla sig uppdaterad med information och 
påverka efterbehandlingsarbetet genom att delta vid olika utbildningar och 
seminarier. Länsstyrelsen har även drivit olika projekt inom efterbehandling och 
förorenade områden inom ramen för Miljösamverkan Skåne.  
 
Länsstyrelsen sitter med i en nationell tillsynsgrupp för att bl.a. påverka vilka frågor 
som länsstyrelsernas gemensamma tillsynssamordnare ska driva. Länsstyrelsen Skåne 
är även representerad i en nationell grupp för att samordna arbetet med de statligt 
finansierade objekten (NSB). Denna grupp har tillkommit på initiativ från 
länsstyrelsernas chefsnätverk för EBH-frågor där länsstyrelsens miljöavdelningschef 
sitter med. Sedan 2015 finns dessutom en nationell tillsynsvägledningsgrupp. Även i 
denna TVL-grupp är Länsstyrelsen Skåne representerad.  

4.5 Databas för förorenade områden, EBH-stödet 
Under 2010 togs en nationell databas för förorenade områden, EBH-stödet, i drift. 
EBH-stödet ersatte och kompletterade de 21 MIFO-databaser som tidigare fanns på 
respektive länsstyrelse. Syftet med EBH-stödet är att samla all information om 
misstänkta och konstaterat förorenade områden så att informationen kan användas 
för prioritering av efterbehandlingsinsatser (lokalt, regionalt och nationellt), i 
planarbetet och vid exploatering, etc. EBH-stödet kan också användas för att bevara 
information om var och vilka eventuella föroreningar som lämnats kvar efter 
åtgärder. Databasen ägs och förvaltas av länsstyrelserna gemensamt och är i dagsläget 
tillgängligt för länsstyrelserna och Naturvårdsverket.  
 
Det projekt som pågått de senaste åren med att även kommunerna ska få tillgång till 
EBH-stödet är avbrutet. Målsättningen är dock fortfarande att informationen i 
databasen ska bli allmänt tillgänglig men hur detta ska gå till är inte klart. 
Naturvårdsverket äger frågan hur detta ska lösas. Ett GIS-skikt baserat på 
uppgifterna i databasen finns på Geodataportalen och kan laddas ner av allmänheten. 
Krav på tillhandahållande av miljöinformation finns bland annat i Århuskonventionen 
och i EU:s INSPIRE-direktiv.  
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Länsstyrelsen Skåne håller i möjligaste mån databasen uppdaterad med avseende på 
inventeringar, undersökningar och efterbehandlingsåtgärder som genomförs i 
kommunerna. Det finns dock en eftersläpning i uppdateringen av uppgifterna från 
kommunala objekt då det inte finns några krav på att rapporter ska delges 
länsstyrelsen. Under 2017 görs en större insats för att uppdatera riskklassade objekt 
(riskklass 1-4) efter en nationell förfrågan. Kommunerna har fått listor med de 
objekt där de är tillsynsmyndighet och har ombetts uppdatera med rätt status. 
Länsstyrelsen uppdaterar sina tillsynsobjekt. Efter årsskiftet görs utdrag till 
rapporteringen till Naturvårdsverket och då ska EBH-stödet vara uppdaterat i så stor 
utsträckning som möjligt.  

4.6 Andra aktörer inom efterbehandlingsarbetet 
Det är inte bara länsstyrelsen och kommunerna som arbetar med förorenade 
områden i länet utan det finns också andra aktörer, några av dessa beskrivs nedan.  

4.6.1 Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket är den myndighet som har det övergripande ansvaret för arbetet 
med förorenade områden i landet och förmedlar de medel som varje år anslås av 
regeringen till inventering, utredningar och åtgärder. Naturvårdsverket är ansvarigt 
för tillsynsvägledning inom förorenade områden och tar fram handböcker och 
riktvärden för förorenad mark. Naturvårdsverket har även tagit fram 
Kvalitetsmanualen, som är en manual för det statligt finansierade arbetet med 
förorenade områden. Sedan 2014 finns även en nationell plan för arbetet med 
förorenade områden. Mer information om Naturvårdsverkets arbete finns på dess 
hemsida: http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Fororenade-omraden 

4.6.2 Sveriges Geologiska Undersökning - SGU 

På regeringens uppdrag inventerar och genomför SGU ansvarsutredningar och 
undersökningar av objekt som förorenats av statlig organisation som inte längre finns 
kvar. Sedan 2010 har SGU även möjlighet att genomföra saneringsåtgärder vid 
sådana områden. SGU har också möjlighet att gå in som huvudman istället för en 
kommun. I Skåne drivs för närvarande tre projekt med SGU som huvudman: en 
åtgärd i förberedelseskede vid en f.d. kemtvätt i Helsingborg, en huvudstudie vid en 
f.d. kemtvätt i Perstorp samt ytterligare en huvudstudie vid en f.d. kemtvätt i Osby 
kommun.  

http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Fororenade-omraden
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4.6.3 Statens Geotekniska Institut - SGI  

SGI har ett specifikt ansvar för forskning, teknik- och kunskapsutveckling när det 
gäller sanering och återställning av förorenade områden i landet. Syftet är att öka 
saneringstakten så att miljömålen kan uppnås. SGI erbjuder även korttidsstöd till 
kommuner och länsstyrelser där man kan hjälpa till i enskilda ärenden.  

4.6.4 Trafikverket  

Den 1 april 2010 bildades Trafikverket som omfattar verksamheter vid tidigare 
Banverket och Vägverket samt vissa verksamheter vid Statens institut för 
kommunikationsanalys (SIKA), Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.  

 
Vid utgången av 2006 slutfördes en inventering rörande förorenade områden där det 
bedrivits järnvägsverksamhet. Inom Skåne län har cirka 350 objekt påträffats och av 
dem har cirka 120 riskklassats av Trafikverket. Övriga objekt har inte bedömts vara 
prioriterade att riskklassa.  

4.6.5 Försvaret 

I Skåne län har Försvarsmakten identifierat 120 objekt där man själv har haft eller 
bedriver miljöstörande verksamhet. Försvarsmakten har genomfört en inventering 
och riskklassning av objekten och rapporterar resultatet av arbetet direkt till 
Naturvårdsverket. 

4.6.6 SPIMFAB 

Oljebolagen i Sverige bildade SPIMFAB, SPI Miljösaneringsfond AB, för att 
identifiera, undersöka och vid behov sanera gamla bensinstationstomter avvecklade 
mellan 1 juli 1969 och 31 december 1994. Oljebolagen i Sverige, Naturvårdsverket 
och Svenska Kommunförbundet har träffat en överenskommelse om ett 
åtgärdsprogram och SPIMFAB genomför det praktiska arbetet. Tillsynen över 
bensinstationer ligger på kommunerna vilket innebär att länsstyrelsens roll i 
sammanhanget är relativt begränsad. 

 
Sommaren 2014 blev SPIMFAB klar med sin sjuttonde och allra sista omgång. Alla 
till SPIMFAB sedan år 1997 anmälda och verifierade objekt är därmed genomförda, 
och har nu undersökts och vid behov sanerats. Enligt statistik från SPIMFAB finns 
670 bensinstationer registrerade i Skåne och av dessa är 550 undersökta medan 120 
objekt inte har undersökts. Att inte alla objekt är undersökta kan bero på flera 
orsaker, bl.a. att de redan tidigare sanerats av en annan aktör, fortfarande är i drift 
eller ligger utanför SPIMFAB:s tidsintervall. Statistik i oktober 2015 visar att 335 
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objekt efter undersökningar har bedömts som tillräckligt rena medan 205 objekt har 
sanerats. De allra flesta objekten, ca 500 stycken, finns i EBH-stödet. 
 
SPIMFAB har avvecklat sitt åtgärdsprogram och arbetet finns sammanfattat i en 
slutrapport. Mer information om SPIMFAB och länk till slutrapporten finns på dess 
hemsida: http://www.spbi.se/miljoarbete/spimfab10. 
 

5. Regionala förutsättningar 
Förorenade områden förknippas främst med områden där det under någon 
tidsperiod förekommit industriell verksamhet. Något som har betydelse för hur 
föroreningar kan spridas och vilka risker de utgör är vilka geologiska och 
hydrogeologiska förutsättningar det finns i området. 

 
Skåne län har ca 92 km2 industriområden, vilket motsvarar knappt 1% av Skånes 
landareal. Stora problem med föroreningar finns i de stora utfyllnadsområden som 
förekommer i anslutning till de större städerna, t.ex. hamnområdena i Malmö, 
Helsingborg och Landskrona. Det är viktigt att även uppmärksamma verksamheter 
som ofta är eller har varit belägna utanför typiska industriområden. Som exempel 
kan kemtvättar nämnas, som ofta ligger eller har legat insprängda i 
bostadsbebyggelse och som av allmänheten kanske inte bedömts vara en miljöfarlig 
verksamhet. Andra exempel är bensinstationer, mindre verkstäder och 
handelsträdgårdar som också ofta funnits utanför de traditionella industriområdena. 

 
Folkmängden i Skåne har under det senaste året ökat med ca 20 000 personer. Idag 
bor drygt 1 330 000 människor i Skåne. Förorenade områden är en viktig faktor vid 
samhällsplanering och för ett optimalt användande av marken. Skåne är ett utpräglat 
jordbrukslän och knappt hälften av marken används för jordbruksändamål (åker och 
betesmark) medan ca 7 % är lagstadgade landområden med skydd för 
naturintressen. Jämfört med andra län har Skåne dessutom överlägset flest rödlistade 
arter med koppling till sötvattenmiljöer och havsområden. Viljan att förtäta städerna 
istället för att exploatera värdefull jordbruksmark finns, vilket i viss mån driver på 
efterbehandlingstakten genom att områden saneras t.ex. då det byggs bostäder.  

5.1 Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Berggrunden i norra och nordöstra Skåne består av urberg med gnejsdominerade 
bergarter. Urberget överlagras av sedimentära bergarter men går i dagen i de 
skånska urbergshorstarna som sträcker sig i NV-SO riktning. I Skånes sydvästra delar 

http://www.spbi.se/miljoarbete/spimfab10
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är berggrunden av sedimentär karaktär och består av allt från yngre 
kalkstensberggrund till äldre sand-, silt- och lerstenar.  

 
De skånska jordarterna domineras av två typer av moräner, den mer sandiga i 
landskapets norra delar samt den leriga som återfinns i de sydvästra delarna, se figur 
4. Skåne förknippas ofta med jordlager bestående av mer eller mindre leriga 
moräner. Dessa bedöms ha relativt liten genomsläpplighet och har därför setts som 
ett gott skydd för yt- och grundvatten. Moränlerans förträfflighet som barriär har 
dock ifrågasatts. Dessutom består mer än halva Skåne av jordarter där 
urberggrundens mer sandiga och steniga moräner dominerar. Utöver detta har 
Skåne rikligt med isälvsavlagringar, även om detta inte alltid uppmärksammas 
eftersom få är direkt åsformade. I dessa isälvsavlagringar är genomsläppligheten stor. 
 

 
Figur 4. SGU Jordartskarta över Skåne, © Lantmäteriet och © Sveriges Geologiska Undersökning. 

 
De skånska avrinningsområdena är små och åarna har förhållandevis låg vattenföring. 
Skåne skiljer sig från övriga landet genom att länet har stora sammanhängande 
grundvattenakvifärer och många av vattentäkterna är grundvattentäkter till skillnad 
från övriga landet. Kristianstadslätten har Sveriges största grundvattentillgång och 
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det finns även andra betydande grundvattenförekomster i länet. Till följd av detta 
har Skåne ett relativt stort antal grundvattentäkter i förhållande till ytvattentäkter 
(endast två ytvattentäkter) vilket gör att det finns ett extra stort intresse av att 
skydda länets grundvatten. Förutom genom fysiska skyddsåtgärder kan det även ske 
genom inrättande av skyddsområden med skyddsföreskrifter. I Skåne finns idag ca 
160 vattenskyddsområden men det finns fortfarande flera grundvattentäkter där det 
saknas skyddsområden.  

5.2 Industristruktur 
Bilden av skånsk industri är mångtydig och uppvisar stor variation vad gäller 
näringsgrenar, storlek på anläggningar och spridning i landskapet. Skånes industriella 
landskap har beskrivits inom det kulturmiljöprogram som framtagits av 
Länsstyrelsen Skåne och varifrån följande uppgifter delvis har hämtats. 

 
De första anläggningarna där man kan tala om något slags industriell drift - 
Andrarums alunbruk, Torsebro krutbruk, Klippans pappersbruk, Perstorps glasbruk 
- var alla lokaliserade till landsbygden, där råvaran och/eller kraftkällan fanns. Den 
egentliga industrialiseringen av Skåne inleddes under 1800-talet, i samband med den 
agrara revolutionen, näringsfriheten och utbyggnaden av järnvägsnätet. Fram till 
1870-talet var större industrianläggningar relativt sällsynta i förhållande till mängden 
små hantverksmässiga produktionsenheter. När ångmaskinen började användas som 
kraftkälla koncentrerades fabrikerna till de ur kommunikationssynpunkt lämpligaste 
platserna. Från 1950-talet inleddes en minskning av antalet fabriker och särskilt 
tydligt blev det på den landsbygd där industrin representerades av ett enda mejeri, 
tegelbruk etc. När företagen gick samman och driften upphörde saknade många 
småorter helt industri.  

 
Inom vissa industribranscher blev Skåne ledande i Sverige. Här fanns den enda 
stenkolsbrytningen, ler- och tegelindustrin var omfattande och även annan 
byggindustri som tillverkning av cement, betong, asbestcement (eternit), 
sanitetsporslin och småhus har varit stark.  

 
Stora delar av den övriga industrin har varit kopplad till livsmedelsproduktion. 
Exempel på sådan verksamhet är förpackningsindustrin och mekaniska verkstäder 
med inriktning mot lantbruksmaskiner. Skåne har under lång tid haft tillverkning av 
konstgödsel och betydande tillverkning av bekämpningsmedel. 
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Skåne är en av Sveriges mest betydande jordbruksbygder. Förutom det 
betydelsefulla konventionella jordbruket har länet haft ett stort antal 
handelsträdgårdar och plantskolor i varierande storlek. Trots sin prägel av 
jordbrukslandskap har Skåne även haft en betydande träindustri. Länet har under 
åren hyst fyra pappers- och/eller massafabriker. Pappersbruket i Klippan har anor 
från 1500-talet och är det äldsta i landet. I Skånes norra delar har 
träförädlingsindustrin, bland annat sågverksindustri, tillverkning av leksaker och 
möbeltillverkning varit viktig. Perstorp AB, Skånes största kemiföretag, har sitt 
ursprung i den skogsbaserade industrin då man startade verksamheten med 
torrdestillation av trä och framställning av kol- och trätjära samt ättiksyra. 

 
Andra betydelsefulla historiska industriella verksamheter är industrierna som växt 
upp kring stenkolsbrytningen i nordvästra Skåne, tegelbruksindustrin samt den 
viktiga hamn- och varvsindustrin. Länets geografiska placering, vid gränsen till 
kontinenten, medför en väl utvecklad transportnäring. 

 
Dessutom bör industri som starkt kopplas till den stora befolkningstätheten i länet 
omnämnas, till exempel verksamheter inom ”serviceyrken” såsom kemtvätt, 
verkstäder och bensinstationer etc. 
 

6. Länsstyrelsens arbete med förorenade 
områden 

6.1 Länsstyrelsen Skånes arbetssätt 
Arbetet med förorenade områden i Skåne sker genom inventering, tillsyn av förorenade 
områden och statligt finansierade objekt. Inventeringen utgör idag en mycket liten del 
av arbetet, men tjänar som underlag för det vidare arbetet med förorenade 
områden. I detta avsnitt görs en översiktlig beskrivning av arbetet och i bilaga 2 finns 
en mer detaljerad beskrivning över arbetsgången inom respektive område.  

6.1.1. Inventering 

Inventering avser länsstyrelsens inventering av nedlagda verksamheter. Den 
huvudsakliga inventeringen avslutades vid utgången av 2015. Vilka objekt som 
inventerats har styrts av den så kallade branschlistan som Naturvårdsverket har 
arbetat fram. Av branschlistan framgår Naturvårdsverkets bedömning av branschen 
som helhet, vilket visas genom en så kallad branschklass. Det har dock gjorts 
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prioriteringar inom samtliga branscher beträffande vilka objekt som skulle 
inventeras och många objekt har fått stå kvar i databasen över förorenade områden 
(EBH-stödet) som endast identifierade och branschklassade.  
 
Länsstyrelsen har inventerat enligt Naturvårdsverkets framtagna metodik för 
inventering av förorenade områden (MIFO), rapport 4918. MIFO-inventering 
innebär att information om tidigare verksamhet samlas in, framför allt genom 
arkivstudier och intervjuer. Objekten blir sedan riskklassade enligt fyra riskklasser, 
1- 4, där riskklass 1 innebär mycket stor risk för människors hälsa och miljön medan 
riskklass 4 innebär liten risk för människors hälsa och miljön. Riskklassen är en 
bedömning och sammanvägning av olika faktorer (bl.a. föroreningarnas farlighet, 
spridningsförutsättningar, omgivningens känslighet och skyddsvärde) och ska visa 
hur stor sannolikhet det är att tidigare verksamhet har förorenat platsen på ett sätt 
som kan utgöra en risk för människor och miljön. 
 
För mer information om branschlistan och inventering enligt MIFO-metodiken se 
Naturvårdsverkets hemsida: www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Att-inventera-fororenade-
omraden. 

 
Länsstyrelsen använder riskklassningarna för att prioritera bland de inventerade 
objekten och hitta de objekt som är mest prioriterade att utreda vidare. Det är inte 
förrän objekten har undersökts som det går att avgöra om platsen verkligen är 
förorenad och huruvida det finns en risk kopplat till föroreningarna. I figur 5 visas 
lokalisering och riskklassfördelning över förorenade områden i Skåne län.  
 
I bilaga 2 finns en närmare beskrivning av arbetsgången vid inventering av 
förorenade områden. 

 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Att-inventera-fororenade-omraden
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Att-inventera-fororenade-omraden
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Att-inventera-fororenade-omraden
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Figur 5. Lokalisering och riskklassfördelning över förorenade områden i Skåne län. Även områden som 
endast misstänks vara förorenade (identifierade) finns med på kartan, © Länsstyrelsen Skåne och © 
Lantmäteriet. 

 
Resultat av arbetet med inventeringar 

Länsstyrelsens inventering av förorenade områden pågick under 16 år men kan i 
undantagsfall göras även idag vid ny information om att en ännu inte undersökt 
bransch kan ha gett upphov till potentiellt förorenade områden. Ett exempel på en 
sådan bransch är pälsdjursuppfödningsbranschen, vars inventering gjordes under 
2017. Till en början fokuserades arbetet på att hitta och kartlägga de platser där 
nedlagda och pågående verksamheter kan ha förorenat sin omgivning. I Skåne 
innebär det att drygt 7200 potentiellt förorenade områden har identifierats. Av 
dessa har ca 520 objekt avförts och 2600 objekt inventerats och riskklassats, de flesta 
av länsstyrelsen.  

Fördelningen mellan riskklasserna framgår av tabell 1 nedan.  
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Tabell 1. Inventerade objekt i Skåne fördelat per riskklass (hämtat ur EBH-stödet 2017-09-22).  

Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4 
83 902 1070 513 

 
I tabell 2 nedan visas fördelningen mellan branschklasserna för de objekt som 
identifierats, men inte riskklassats i Skåne. 

 
Tabell 2. Identifierade objekt i Skåne fördelat per branschklass (hämtat ur EBH-stödet 2017-09-22). 

Branschklass 1 Branschklass 2 Branschklass 3 Branschklass 4 
0 1417 1615 470 

 
De vanligast förekommande branscherna i länet är drivmedelshantering (inklusive 
SPIMFAB:s objekt), metallindustri (verkstadsindustri med och utan halogenerade 
lösningsmedel, tungmetallgjuteri samt ytbehandling), avfallsdeponier, 
bilvårdsanläggningar (inklusive bilverkstäder och åkerier), kemisk industri 
(färgindustri, tillverkning av tvätt och rengöringsmedel samt övrig organisk och 
oorganisk kemisk industri), grafisk industri, plantskolor samt kemtvättar.  
 
Inventeringens syfte är att visa på de objekt som är mest prioriterade att utreda 
vidare. I första hand bedöms objekt som tilldelats riskklass 1 eller 2 vid den 
inledande inventeringen vara prioriterade att undersöka. Det gäller oavsett om det 
finns någon ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare som kan stå för 
utredningskostnaderna eller om en ansvarig saknas och statliga medel måste 
användas. 

Pälsdjursuppfödningsbranschen 

Pälsdjursuppfödningsbranschen finns inte med i Naturvårdsverkets branschlista.  
Efter en genomgång av pälsdjursuppfödningsbranschen i Blekinge län år 2013 
framkom det att pälsdjursuppfödning har riskerat att förorena marken på och kring 
pälsdjursgården av bekämpningsmedel och föroreningsrisken kan vara större än vad 
man tidigare har trott. Se rapport: 
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/publikatione
r/rapporter/2013/Rapport%202013_1.pdf.  
 
I Skåne identifierades ca 75 områden som misstänkt förorenade p.g.a. 
pälsdjursuppfödning.  Baserat på verksamhetens storlek och verksamhetstid (DDT 
användes generellt på pälsdjursgårdar mellan 1942 och 1975/1980) har fyra objekt 
valts ut, riskklassats och inventerats.  Tre av de fyra objekten fick riskklass 2 och ett 
riskklass 3.  

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/rapporter/2013/Rapport%202013_1.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/rapporter/2013/Rapport%202013_1.pdf
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6.1.2. Tillsyn av förorenade områden 

Tillsynen av förorenade områden startade i slutet av 2005 och är tänkt som en 
förstärkning av den ordinarie tillsynen av miljöfarlig verksamhet inom länsstyrelsen. 
För att effektivisera arbetet har Länsstyrelsen Skåne valt att ha särskilda handläggare 
som hjälper och stöttar ordinarie miljöskyddshandläggare inom ärenden som rör 
förorenad mark på länsstyrelsens egna pågående verksamheter. Handläggarna inom 
förorenad mark arbetar även med tillsyn mot nedlagda verksamheter där någon 
funnits ansvarig. Tillsynsarbete ingår även vid ett par av Skånes större 
bidragsprojekt. En del av arbetet med förorenade områden innefattar utredning av 
ansvar, främst vid nedlagda verksamheter men även vid pågående verksamheter om 
t.ex. föroreningarna inte härstammar från nuvarande verksamhet. I framförallt 
åtgärdsskedet ingår även bedömningar av verksamhetsutövarens skälighet. 

 
I bilaga 2 finns en närmare beskrivning av Länsstyrelsen Skånes arbetsgång vid 
arbetet med utredning och åtgärder av förorenad mark. Arbetsgången för 
miljökontorens arbete med kommunala förorenade tillsynsobjekt är likartad den 
som länsstyrelsen har. Ett efterbehandlingsärende innefattar ofta en eller flera 
undersökningar, framtagande av riskbedömning och åtgärdsutredning och en 
saneringsåtgärd. Eftersom objekten är väldigt olika, både vad avser storlek och 
föroreningsproblematik, så är det vanligt att specifika handlingsplaner utformas.  
 
Ett exempel på ett stort tillsynsobjekt är Kemira Kemi AB i Helsingborg, ett av de 
mest prioriterade objekten i Skåne län. Bolaget arbetar med områdesspecifika 
riskbedömningar inför kommande åtgärder då hela industriområdet är mycket 
omfattande. Liknande arbete pågår på gamla Perstorp AB:s område, idag Perstorp 
Industripark, och inom Höganäs AB i Höganäs. På Sturups flygplats har ett 
omfattande arbete utförts med att kartlägga och undersöka de utsläpp av 
perfluorerade ämnen, bl.a. PFOS, som kommer från den brandövningsplats som 
flygplatsen använder för brandövningar. I Örkelljunga arbetar Länsstyrelsen Skåne 
med ett nedlagt objekt där tunnor med cyanidslam dumpats i en mosse i ett relativt 
begränsat område, men metodiken med undersökningar, riskbedömningar och 
åtgärder är likväl densamma.   
 
Länsstyrelsen förelägger ansvariga verksamhetsutövare att genomföra 
undersökningar alternativt utförs de i samråd med länsstyrelsen.  
 
Vid pågående verksamheter kan det vara svårt att praktiskt genomföra åtgärder. 
Dessa planeras då så långt det är möjligt och utförs först när möjlighet ges, t.ex. vid 
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ombyggnation, grävarbeten eller då verksamheten flyttar eller upphör. Vid mer 
akuta föroreningsproblem ställs krav på omedelbara åtgärder. 
 
Vid vissa objekt mynnar undersökningar ut i att kontrollprogram upprättas för ett 
eller flera år. Resultaten kan leda till åtgärder av olika slag.  
 
Ett uppdrag inom tillsynsspåret är att vägleda kommunerna inom arbetsområdet 
förorenade områden. Den kommunala tillsynsmyndigheten har möjlighet att vända 
sig till länsstyrelsen för att få stöd och vägledning i tekniska och juridiska frågor som 
rör förorenad mark. 
 
Länsstyrelsen Skåne har gått igenom samtliga inventerade objekt i riskklass 1 och 2 
och gjort bedömningar kring vem som är tillsynsmyndighet: kommun eller 
länsstyrelse. Länsstyrelsen har följt upp bedömningen med tillsynsvägledningsmöten 
med kommunerna för att diskutera deras objekt och hur de kan arbeta vidare med 
dessa. Genom att besöka kommunerna och tydliggöra vilka objekt som är deras så 
bedömer Länsstyrelsen Skåne att fler objekt har börjat handläggas. 
 
Länsstyrelsen Skåne driver även tillsynsprojekt och deltar i miljösamverkansprojekt 
som på olika sätt bidrar till en förbättrad vägledning gentemot kommunerna. Nedan 
återges en del av projekten.  
 

• 2010-2011 genomfördes ett projekt inom Miljösamverkan Skåne med syfte 
att få kommunerna att komma igång med MIFO-inventeringar av sina 
pågående verksamheter. 

• 2011 genomfördes ett miljösamverkansprojekt om masshantering. Målet var 
att öka kunskapen om hur förorenade massor hanteras, hur de provtas och 
var de slutligt hamnar samt att ta fram en vägledning inom området. 

• 2011 genomfördes ett tillsynsprojekt om hamnar. Målet var att kartlägga 
vilka verksamheter som bedrivs inom de hamnar där Länsstyrelsen Skåne är 
tillsynsmyndighet och göra en bedömning av föroreningsproblemen. 

• 2012 genomfördes ett tillsynsprojekt om PFOS allmänt och om PFOS vid 
brandövningsplatser på flygplatser, där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. 

• 2012 genomfördes ett viktigt arbete med att fastställa vem som är 
tillsynsmyndighet för riskklass 1- och 2-objekt i EBH-stödet. Kommunala 
objekt lämnades då över.  

• 2013 genomfördes ett projekt som syftade till att bedöma 
verksamhetsutövaransvar för länsstyrelsens riskklass 1- och 2-objekt. 
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• 2013 satsade länsstyrelsen på tillsynsvägledning till kommunerna om PFOS 
och föroreningar relaterade till brandövningsplatser samt om klorerade 
lösningsmedel. 

• 2014 gav länsstyrelsen ut en skriftlig tillsynsvägledning kring PFOS från 
brandövningsplatser och uppmanade kommunerna att begära in riskklassning 
och/eller undersökningar vid brandövningsplatser. 

• 2014 genomfördes ett tillsynsprojekt om uppföljning och utvärdering av 
tillsynsvägledningen avseende kommunernas MIFO-arbete och deras arbete 
med ansvarsutredningar. 

• 2014 hölls ett seminarium om fysisk planering och förorenade områden för 
kommunernas miljöinspektörer, plan- och bygglovshandläggare. 

• 2015 hölls ett seminarium om MIFO-metodik vid deponier. 
• Länsstyrelsen Skåne arbetar under 2015 och 2016 med ett tillsynsprojekt där 

man tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköping uppdaterar en vägledning 
om fysisk planering av förorenade områden. 

• Länsstyrelsen Skåne arbetar under 2017 med två tillsynsprojekt. Ett har 
målet att ta fram en skriftlig vägledning kring PFAS som ska följas upp av en 
workshop/ett seminarium för kommunerna. Det andra projektet ska ta fram 
ett upplägg för en utbildning i MIFO-inventering som ska kunna användas av 
länen på nationell nivå. 

 
Kommunerna skickar varje år in kopior till länsstyrelsen på sina anmälningsärenden 
om åtgärder enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Under de senaste åren har det kommit in ca 100 anmälningsärenden per 
år. Det kan handla om delåtgärder eller fullständiga åtgärder. Sannolikt finns det 
ytterligare ett antal åtgärder ute i kommunerna som inte kommer till länsstyrelsens 
kännedom. Informationen läggs så långt det är möjligt in i EBH-stödet, en databas 
med information om förorenade områden. 
 
Resultat av arbetet med tillsyn av förorenade områden  

Under 2017 (fram till oktober) har tillsynsarbetet lett till att undersökningar utförts 
på 17 pågående eller nedlagda verksamheter. Undersökningar har även utförts i 
samband med åtta exploateringar. Därutöver har sju bolag tagit fram 
riskbedömningar. Handlingsplaner för framtida arbete har redovisats för tre objekt. 
Sex bolag har tagit fram åtgärdsutredningar. Nio objekt har kunnat avslutas och 
klassas om samtidigt som tre nya objekt har startats. 
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Bedömningar av ansvar för undersökningar har fortsatt men i år har det främst 
handlat om att bedöma ansvar och skälighet inför åtgärder. Hittills har det i år har 
det gjorts ca 15 ansvarsutredningar varav tre har gjorts inför kommande åtgärder 
med skälighetsbedömning. 
 
Det finns idag drygt 100 objekt i riskklass 1 och 2 som är dokumenterat eller 
potentiellt förorenade, både pågående och nedlagda, där Länsstyrelsen Skåne är 
tillsynsmyndighet och som måste hanteras. En översiktlig bedömning av ansvar visar 
att det finns en ansvarig i miljöbalkens mening i 80 % av fallen medan det saknas 
ansvariga i ett tiotal fall. Några objekt är ännu inte bedömda med avseende på 
ansvar. Detta ska inte förväxlas med ansvarsutredningar som är betydligt mer 
ingående. 
 
Eftersom majoriteten av objekten är inne i en undersökningsfas så är det få objekt 
som har åtgärdats. Det finns däremot exempel på delåtgärder och åtgärder i 
samband med exploatering som är utförda. Några objekt har avslutats utan åtgärd, 
ofta mot bakgrund av att riskbedömningar har visat att det inte finns några större 
miljö- och hälsorisker. 
 
Sammantaget har den förstärkta tillsynen med fokus på förorenade områden bidragit 
till att ett stort antal undersökningar genomförts sedan starten 2005. 
 
Länsstyrelsen Skåne försöker så långt det är möjligt att uppmuntra och vägleda 
kommunerna så att de genomför inventeringar, undersökningar och åtgärder på sina 
tillsynsobjekt. Miljösamverkansprojektet om MIFO 2010-2011 var till stor del 
startskottet för kommunernas arbete med inventering. Projektet har sammantaget 
lett till att långt över 100 objekt inventerats i dagsläget, vilket sedan kan ligga till 
grund för krav på undersökningar. 
 
Under 2014-2015 har Länsstyrelsen Skåne kontaktat länets kommuner för att 
stämma av hur det går för dem med inventeringsarbetet av pågående verksamheter 
samt vilka behov av vägledning de ser framöver. Resultatet har inneburit att 
Länsstyrelsen Skåne under 2016-2017 besökt elva kommuner, inklusive ett 
miljöförbund, för att stödja dem i deras arbete med förorenade områden. Den 
huvudsakliga uppgiften har varit att förklara vilka objekt som är kommunens, hjälpa 
till att prioritera bland objekten och vägleda i specifika frågor som uppkommit. 
Samtalen med kommunerna har lett till flera seminarier, bland annat ett 
vägledningsseminarium angående ansvar enligt miljöbalken för förorenad mark. 
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Generellt har tillsynsvägledningen tagit mycket tid i år genom kommunbesök och 
framtagande av vägledningar. 
 

      
Provtagning vid f.d. takpappstillverkaren Trebolit i Trelleborg, september 2011. Foto: Karin Persson. 
 

6.1.3. Statligt finansierade projekt  

Inom de statligt finansierade projekten behandlas de förorenade områden där det, 
helt eller delvis, inte går att utkräva något lagligt ansvar för undersökningar eller 
åtgärder av området. För att statligt bidrag normalt ska kunna beviljas fordras att ett 
objekt är prioriterat ur ett nationellt/regionalt perspektiv. Anledningen är att 
urvalet ska styras efter hur angelägen en undersökning eller åtgärd bedöms vara med 
hänsyn till risk för hälsa och miljö och mot bakgrund av det stora antalet förorenade 
områden. Som underlag för prioriteringar används i första hand riskklassningen från 
MIFO-inventeringen och Länsstyrelsen Skånes prioriteringslista, se bilaga 1. För att 
söka bidrag för sanering inför bostadsbyggande behöver inte objektet vara lika 
prioriterat, utan där väger andra aspekter in.  

 
Undersökningarna sker normalt sett stegvis och en bedömning görs efter varje steg 
om objektet fortsatt ska prioriteras för ytterligare undersökningar eller åtgärder. De 
första undersökningarna görs som en fördjupad del av inventeringen inom MIFO fas 2 
och ska svara på om misstanken att det finns föroreningar stämmer eller inte. Nästa 
undersökningssteg är förstudien som är en något mer omfattande undersökning och 
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den innefattar även en förenklad riskbedömning och bedömning av eventuellt 
åtgärdsbehov. Slutligen kan man genomföra en huvudstudie som är omfattande 
undersökningar och utredningar och ska svara på hur stort åtgärdsbehovet är. En 
utförligare beskrivning av de olika undersökningsstegen finns i bilaga 2.     

 
De objekt som efter undersökningar bedöms vara i behov av åtgärder kan komma att 
åtgärdas, antingen genom statliga medel om det inte finns någon ansvarig 
verksamhetsutövare eller fastighetsägare, eller genom att det finns en ansvarig som 
kan stå för saneringskostnaden.  

 
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. Åtagandet av 
huvudmannaskap är en väldigt betydelsefull del för att bidragsspåret ska bli 
framgångsrikt.  

 
I första hand strävar 
Länsstyrelsen Skåne efter att 
den kommun där ett 
prioriterat objekt är beläget 
ska agera huvudman. Dialogen 
mellan Länsstyrelsen Skåne 
och kommunen kring frågan 
om huvudmannaskap bör 
starta tidigt i processen och 
sedan hållas levande genom de 
olika skedena. De senaste åren 
har även myndigheten SGU 
(Sveriges Geologiska 
Undersökning) tagit på sig 
rollen som huvudman vid ett 
antal skånska objekt. Det 
handlar framförallt om projekt 
med hög komplexitet där 
kommunerna i fråga begärt 
hjälp av en extern huvudman. 
 

Installation inför termisk behandling i Kristianstad. Foto: Emilia Larsson 
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Länsstyrelsen har möjlighet att själv agera huvudman. Detta sker dock undantagsvis 
och då framförallt i tidiga skeden, MIFO 2 och förstudie. En anledning för 
länsstyrelsen att kliva in i rollen som huvudman kan vara att få till stånd inledande 
undersökningar där resultatet av dessa kan underlätta i den fortsatta hanteringen och 
prioriteringen av objektet. Anledningen till att Länsstyrelsen Skåne inte i större 
utsträckning än idag agerar huvudman är att det skulle kräva för stor del av 
tillgängliga resurser. Ytterligare ett skäl är att övergången till åtgärdsskedet 
väsentligt underlättas om kommunen eller SGU redan tagit en aktiv del i föregående 
utredningsskeden.  
 
I bilaga 2 finns en närmare beskrivning av länsstyrelsens arbete inom bidragsspåret.  
 
Mer information om förorenade områden och det nationella arbetet med de statligt 
finansierade projekten finns i Naturvårdsverkets kvalitetsmanual samt på 
Naturvårdsverkets hemsida: www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-
samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Fororenade-omraden.  
 
Resultat av arbetet med statligt finansierade projekt 
Sedan starten av arbetet med förorenade områden har undersökningar och 
utredningar finansierade med statliga medel utförts vid ca 25 objekt i Skåne. Det 
handlar om både stora verksamheter som f.d. BT Kemi i Teckomatorp och små 
verksamheter i anslutning till en bostadsfastighet. De flesta av de undersökta 
objekten har prioriterats fram via inventeringen. 

 
Länsstyrelsen Skåne har genom åren handlat upp och drivit inledande 
undersökningar vid några objekt per år. Undersökningarna har varit översiktliga och 
ska i första hand svara på frågan om det finns en förorening eller inte och om 
objekten är prioriterade för fortsatta utredningar. Syftet har även varit att få en 
bättre bild över föroreningssituationen inom vissa branscher. De objekt som valts ut 
tillhör bl.a. branscherna träimpregnering, metallindustri, kemtvättar och 
bekämpningsmedelstillverkning.  
 
Just bekämpningsmedelstillverkning kan sägas vara lite av en ”skånsk bransch”, på 
grund av kopplingen till det intensiva jordbruket i regionen. På flera objekt pågår 
arbetet med utredningar och åtgärder och två objekt har åtgärdats de senaste åren – 
BT Kemi norra området samt Midolprodukter i Helsingborg (se nedan). 
 
Även kemtvättar har visat sig vara ett stort problem i Skåne. Anledningen till det är 
bl.a. att tvättarna varit centralt belägna i stadsmiljön samt att det finns ett stort 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Fororenade-omraden/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Fororenade-omraden
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Fororenade-omraden
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nyttjande av grundvatten för dricksvattenändamål i Skåne. Till dags dato har tio f.d. 
kemtvättar undersökts med statliga medel i länet och vid åtta av dessa pågår ett 
fortsatt arbete med utredningar eller åtgärdsförberedelser.  
 
I länet pågår just nu (oktober 2017) åtgärder eller åtgärdsförberedelser vid fem 
objekt som finansieras med statliga medel. Projekten, som drivs av kommunala 
huvudmän, är BT Kemi i Svalövs kommun, Läderfabriken i Klippan, en f.d. 
kemtvätt på Bomgatan i Kristianstad samt en f.d. bekämpningsmedelstillverkare i 
Getinge, Eslövs kommun. Med SGU som huvudman har det under 2017 startat  
åtgärdsförberedelser vid objekt f.d. kemtvätt på Blekingegatan i Helsingborg. 
Länsstyrelsen Skåne har en aktiv del i åtgärdsprojekten i rollen som finansiär och är 
även tillsynsmyndighet över åtgärderna i två fall, BT Kemi och Klippans läderfabrik. 
Projekten är varierande i omfattning både med avseende på hur stora mängder 
förorenade massor som behöver tas om hand och kostnad för åtgärderna.  
 
Länsstyrelsen Skåne har också beviljats bidrag till åtgärdsförberedelser vid en f.d. 
kemtvätt i Sibbarp i Osby kommun samt vid Trebolit f.d. takpapptillverkning i 
Trelleborgs kommun. För båda projekten gäller dock att bidragsmedel är tillgängliga 
först från och med 2018.    
 
Redan genomförda åtgärder har utförts vid BT Kemi, norra området, vilka 
avslutades 2009. Åtgärder fortsätter dock alltjämt vid BT Kemi, södra området. 
Kristianstads gasverk åtgärdades under 2011 och 2012. Under 2014 avslutades 
åtgärder vid två objekt i Helsingborgs kommun, f.d. Midolprodukter och en 
inomhusåtgärd vid en f.d. kemtvätt på Blekingegatan. Dessutom finns sedan tidigare 
några objekt som har åtgärdats med statliga medel, t.ex. Glacéläderfabriken i 
Kävlinge och slamdammarna vid Klippans läderfabrik.  
 
Ytterligare objekt med statlig finansiering är på väg in i åtgärdsfasen under de 
kommande åren. Det handlar då framför allt om de objekt som är inne i slutfasen av 
utredningsskedet. 
 
En mer utförlig presentation av objekten som just nu undersöks och åtgärdas med 
statliga medel finns i bilaga 3 – Beskrivning av bidragsobjekten. 
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Gasverkstomten i Kristianstad efter sanering. Foto: Johan Wigh 
 
Huvuddelen av de förorenade objekten i länet undersöks och åtgärdas i samband 
med att någon form av exploatering sker 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 genomförts med 
anledning av fastighetsförsäljning eller i samband med exploatering. I de västra 
delarna av Skåne har t.ex. många tidigare industriområden i havsnära lägen 
omvandlats till bostadsområden under de senaste åren. För att kunna bygga bostäder 
på de här platserna krävs ofta omfattande saneringar. Exempel på områden som 
omvandlats från industrimark till bostadsområden är Västra hamnen i Malmö och 
Lomma hamn.  
 
Drygt 530 objekt har en status i EBH-stödet som innebär att utredningar pågår eller 
har genomförts (inkluderar även SPIMFAB). Ca 280 objekt har en åtgärdsstatus 
(åtgärdad eller delåtgärdad) i EBH-stödet.  
 

7. Program för inventering, utredning och 
åtgärder 2016-2018 
Länsstyrelsen ser årligen över planeringen och följer upp det arbete som gjorts. 
Nedan beskrivs den plan som Länsstyrelsen Skåne har för åren 2016-2018 när det 
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gäller både tillsyn och bidragsfinansierat arbete med inventering, utredningar och 
åtgärder. 

7.1 Strategi och prioriteringar för arbetet med förorenade 
områden i Skåne 
Arbetet med förorenade områden på Länsstyrelsen Skåne har traditionellt varit 
uppdelat i inventering, tillsyn av förorenade områden och statliga finansierade objekt. I och 
med att det statligt finansierade inventeringsarbetet avslutades 2015 består detta nu 
främst av uppdatering av EBH-stödet samt kommunal inventering av pågående 
verksamheter. En närmare beskrivning av arbetsgången inom respektive område 
finns i bilaga 2 – Beskrivning av Länsstyrelsens arbetssätt inom inventering, tillsyn av 
förorenade områden och statliga finansierade objekt. Bedömningen är att arbetet 
framöver kommer att vara mindre uppdelat då allt mer av EBH-arbetet vävs 
samman. Det kan t.ex. komma att handla om objekt med delad finansiering, EBH-
tillsyn på statligt finansierade objekt och arbete med EBH-stödet kopplat till länets 
kommuner.   
 
Nedan följer den övergripande strategin och de prioriteringar som Länsstyrelsen 
Skåne kommer arbeta efter de kommande åren. 

7.1.1 Övergripande strategi 

Den övergripande strategin för efterbehandlingsarbetet grundar sig dels i det 
regleringsbrev som regeringen skickar ut varje år och dels i den Nationella planen 
för efterbehandling som Naturvårdsverket tar fram. 
 
I regleringsbrevet framgår att länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som 
vidtagits för att öka antalet privatfinansierade efterbehandlingar av förorenade 
områden samt redovisa arbetet med att åtgärda förorenade områden med statliga 
bidrag. 
 
Under 2014, med reviderad version från 2016, publicerade Naturvårdsverket sin 
nationella plan som beskriver hur man kommer att fördela det statliga bidraget för 
efterbehandling. Den nationella planen finns på Naturvårdsverkets webbplats: 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-
omraden/Nationell-plan-for-efterbehandling/.  
 
Nytt fr.o.m. 2016 är ett statligt anslag för avhjälpande av föroreningsskador inför 
bostadsbyggande. Den nya delen av anslaget kommer att hanteras på liknande sätt 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Nationell-plan-for-efterbehandling/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Nationell-plan-for-efterbehandling/
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som den gamla delen av anslaget, vilket innebär att Naturvårdsverkets 
kvalitetsmanual kan användas i tillämpliga delar. Mer information om bidrag för 
sanering för att bygga bostäder finns på Naturvårdsverkets webbplats: 
http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Efterbehandling-infor-
bostadsbebyggelse/.  

7.1.2. Länsstyrelsen Skånes prioriteringar 

Prioriteringar görs också utifrån de regionala förutsättningarna i länet. Förutom 
generellt viktiga faktorer såsom markanvändning och naturresurser har även sociala 
och ekonomiska faktorer betydelse för efterbehandlingsarbetet i Skåne. Under de 
senaste åren har klimatfrågorna varit i fokus i Länsstyrelsen Skånes arbete.  
 
Klimatförändringarna förutspås påverka spridning av föroreningar i mark och 
grundvatten och kommer därmed i allt större grad att påverka inriktningen och 
prioriteringen vid handläggning av förorenade områden. Länsstyrelsen har även en 
viktig roll i att bevara jordbruksmarken och det blir därmed än viktigt att förorenade 
områden kan åtgärdas för att på sikt kunna bebyggas.  

 
Med hänsyn till regionala förutsättningar, se avsnitt 5, har Länsstyrelsen Skåne gjort 
följande prioriteringar av objekt för vidare handläggning inom både tillsyn av 
förorenade områden och statligt finansierade objekt.  

 
I första hand prioriteras objekt med: 

• akut hot mot människors hälsa 

• områden med mycket stora naturvärden (Natura 2000-områden samt 
riksintressen för naturvård).  

• hot mot vattenförsörjningsintressen. 

• akut spridning (t.ex. via pumpning eller olyckor) av kraftigt förorenat vatten 
till yt- eller grundvatten. 

• behov av bostadsbyggande och möjlighet att använda den nya delen av 
anslaget (se ovan). 

 
Andra faktorer som påverkar prioriteringen är: 

• förekomst av prioriterade föroreningar (vattendirektivet). 

• föroreningar i halter eller mängder av betydelse. 

http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Efterbehandling-infor-bostadsbebyggelse/
http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Efterbehandling-infor-bostadsbebyggelse/
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• förestående nedläggning av förorenande verksamhet (akuta ur 
ansvarssynpunkt). 

• kommunens (som huvudman) engagemang och kompetens. 

• möjlighet till samordningsvinster med avseende på kostnad och miljönytta. 

• närhet till bostäder. 

• objekt som bedöms tillföra kunskap som senare kan användas till grund för 
tillsyn och tillsynsvägledning. 

• omprövning av verksamhet eller förändring i verksamheten.  

• område där det är troligt att eventuella klimatförändringar kan komma att 
innebära negativa konsekvenser (till exempel områden som riskerar att 
översvämmas). 

7.1.3. Prioriterade objekt i Skåne 

Prioriterade objekt är de objekt Länsstyrelsen Skåne i första hand arbetar aktivt med 
för att driva fram utredningar och åtgärder. Länsstyrelsens utgångspunkter för 
prioritering framgår ovan.  

 
Varje år uppdaterar Länsstyrelsen Skåne den så kallade prioriteringslistan där de 
mest prioriterade objekten i länet pekas ut. De 25 första objekten på listan är 
rangordnade medan resterande drygt 30 objekt är listade utan inbördes ordning. I 
tabell 3 nedan finns de tio högst prioriterade objekten sammanfattade. Hela 
prioriteringslistan finns i bilaga 1. Objekt kan tillkomma eller tas bort från listan om 
ny information framkommer, t.ex. efter ytterligare undersökningar eller om 
åtgärder genomförs.  
 
 Tabell 3. Länets tio mest angelägna åtgärdsobjekt 2017 i prioriteringsordning. 
Objekt 
 

Riskklass 
 

Kommun Föroreningar Finansiering 

F.d. BT Kemi södra området, 

Teckomatorp 

1 Svalöv 

 

Fenoxisyror, 

klorfenoler, dioxin 

Statlig 

Befesa Scandust AB 1 Landskrona Cyanid Privat 

Kemira Kemi, Helsingborg 

 

1 Helsingborg Arsenik, kvicksilver Privat 
 

F.d. Klippans läderfabrik 1 Klippan 

 

Krom, arsenik, olja Statlig 
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F.d. kemtvätt på Bomgatan, 

Kristianstad 

1 Kristianstad Klorerade alifater Statlig 

Ferrosan, f.d. 

bekämpningsm.tillv. i Getinge 

1 Eslöv Kvicksilver, 

bekämpn.medel 

(DDT mm), PCB 

Statlig 

Skönna mosse, Örkelljunga 1 Örkelljunga Cyanid, klorerade 

alifater 

Privat  

F.d. kemtvätt på 

Veberödsvägen, Dalby  

1 Lund Klorerade alifater Statlig 

F.d. kemtvätt i Sibbarp 1 Osby Klorerade alifater 

 

Statlig 

Trebolit, f.d. 

takpapptillverkning i Trelleborg 

1 Trelleborg Kreosot m.m. Statlig 

 

7.2 Inventering av förorenade områden 
Inventering av potentiellt förorenade områden enligt MIFO-metodiken har utförts i 
Skåne av främst länsstyrelsen och kommunerna. Sådana objekt där den miljöfarliga 
verksamhet som inventerats inte längre pågår på platsen kallas i texten nedan för 
nedlagda verksamheter. Denna inventering avslutades i december 2015. Inventering 
av förorenade områden på sådana platser där det finns pågående verksamhet ska 
utföras av tillsynsmyndigheten, det vill säga kommunen eller länsstyrelsen. 
Arbetsgången för inventeringsarbetet i Skåne beskrivs i avsnitt 6.1 Länsstyrelsens 
arbetssätt och genom två processcheman i bilaga 2, inventering (nedlagda 
verksamheter) och tillsyn av förorenade områden (pågående verksamheter). 

7.2.1 Inventering av nedlagda verksamheter 

Även om Länsstyrelsen Skånes inventering av nedlagda verksamheter är avslutad 
kommer det att finnas uppgifter kopplade till inventeringen att hantera även 
framöver, t.ex. att hålla EBH-stödet uppdaterat med nya uppgifter. Länsstyrelsen 
kommer dock inte längre att ha särskilda inventerare anställda för denna 
arbetsuppgift men ett undantag gjordes vid inventeringen av 
pälsdjursuppfödningsbranschen 2017. 
 
En annan arbetsuppgift som måste hanteras även framöver är omklassning av objekt. 
Länsstyrelsens strategi är att det är tillsynsmyndigheten över det inventerade 
objektet som ska ansvara för omklassningen. Så länge kommunerna inte har tillgång 
till EBH-stödet är det dock länsstyrelsens uppgift att uppdatera EBH-stödet med 
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inkomna omklassningar. Arbetsuppgiften är viktig då informationen i EBH-stödet 
annars snabbt blir inaktuell samtidigt som det är genom omklassningarna man kan 
visa hur arbetet med undersökningar och åtgärder fortlöper.  
 
Länsstyrelserna och Naturvårdsverket har tidigare arbetat för att kommunerna ska få 
tillgång till EBH-stödet, men det är osäkert om och när kommunerna kommer att få 
tillgång till denna.  

7.2.2 Inventering av pågående verksamheter 

Arbetet med att inventera objekt där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över 
pågående verksamheter genomfördes till stor del under 2009 års projekt där 
verksamheterna blev förelagda att utföra och skicka in en inventering av den egna 
verksamheten. Detta berörde verksamheter som bedömdes tillhöra branschklass 1 
och 2. Sannolikt finns det pågående verksamheter som framöver kan behöva ta fram 
underlag för MIFO fas 1 på detta sätt.  
 
När Länsstyrelsen Skåne granskar material i samband med prövningar av miljöfarliga 
verksamheter är det inte ovanligt att krav ställs på att en MIFO-utredning (fas 1) 
utförs om detta inte gjorts tidigare. Detta gäller i särskilt hög grad för kommunala 
tillsynsobjekt. 

7.2.3 Kommunernas inventering 

Länsstyrelsen Skåne genomförde 2010-2011 ett projekt inom Miljösamverkan Skåne 
om förorenade områden, med syftet att få kommunerna att komma igång med 
MIFO-inventeringar av sina pågående verksamheter. Mer än hälften av Skånes 
kommuner har nu kommit igång och mellan 2011 och 2017 har det gett upphov till 
ett stort antal inventeringar som skickats till länsstyrelsen för uppdatering av EBH-
stödet. Kommunernas arbete med inventering av sina egna pågående tillsynsobjekt 
är tänkt att fortsätta även framöver med stöd av det material som tagits fram i 
miljösamverkansprojektets regi och som finns på Miljösamverkan Skånes hemsida.  
 
Länsstyrelsen Skåne arbetar med att kommunerna ska fortsätta inventera sina 
tillsynsobjekt för att ha ett underlag för att kunna prioritera i sin tillsyn. Detta 
innebär att tillsynsvägledningen kring inventering och förorenad mark fortgår och 
förbättras, se avsnitt 7.5 Tillsynsvägledning. 
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7.3 Utredningar av förorenade områden 
Utredningar i olika former, t.ex. inledande undersökningar, förstudier eller 
huvudstudier, kan finansieras av en ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare 
i de fall det finns någon att rikta kraven mot. Om verksamheten har upphört och 
ansvarig saknas i övrigt kan statliga medel komma att användas för att genomföra 
utredningar vid prioriterade objekt. 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. 

7.3.1 Utredningar vid objekt där ansvarig finns 

Enligt ”Handlingsplan 2017, EBH-gruppen, Miljötillsynsenheten” ska minst fem nya 
objekt startas per år. Under 2017 har två nya objekt påbörjats genom 
ansvarsutredning. Hur många objekt som startas och kommer att startas beror på 
resurser, hur komplexa objekten är och hur mycket tid som måste läggas på andra 
redan pågående objekt.  
 
Länsstyrelsen Skånes mål är att arbeta med så många objekt att miljöproblemet i sin 
helhet i huvudsak kan vara löst allra senast år 2050. För att både hinna undersöka 
och åtgärda objekten bör vi sträva efter att starta åtta nya objekt per år även de 
kommande åren.  
 
Länsstyrelsen ska fortsätta att driva på arbetet med att få till privatfinansierade 
undersökningar på pågående verksamheter. Flera av dessa objekt har varit föremål 
för tillsynsinsatser under flera år och kommer eventuellt att behöva tillsynsinsatser 
flera år framöver. För att takten inte ska minska är det viktigt att man de kommande 
åren snabbt bemöter inkommande rapporter och sätter tidsramar. För ett effektivt 
arbete bör en jurist utföra ansvarsutredningar och utgöra ett stöd i diskussioner om 
undersökningar och eventuellt åtgärder med bolagen.  
 
Att utreda ansvar för kvarvarande riskklass 1- och 2-objekt där Länsstyrelsen Skåne 
idag misstänker att det finns en ansvarig (genomgång som gjordes i tillsynsprojekt 
2013) kommer också att prioriteras framöver. 
 
Under 2011–2012 startade en speciell kartläggning av länets flygplatser, främst med 
syftet att utreda risken för spridning av föroreningar från brandövningsplatserna. 
Försvarsmakten och det civila flyget har i vissa fall varit aktiva på samma flygplatser 
vilket gör att ansvar måste utredas. På Malmö Airport (Sturup) och på Kristianstad-
Österlen Airport (Everöds flygplats) har undersökningar med avseende på PFAS 
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utförts. Under 2016–2017 har nya tillsynsinsatser riktats mot flygplatserna. Dels för 
att följa upp förekomsten av perfluorerade ämnen från brandövningsplasterna och 
dels för att titta på andra föroreningskällor i verksamheten. Arbetet med att få 
tillgång till underlag från Försvarsinspektören för hälsa och miljö, f.d. 
Generalläkaren, angående undersökningar av brandövningsplatser fortsätter under 
kommande period. 
 
Det är högst troligt att Länsstyrelsen Skåne, för nya och eventuellt även redan 
pågående objekt, i ökad utsträckning kommer att ställa krav via förelägganden. Dock 
kan det i vissa avseenden vara betydligt mer ändamålsenligt att komma överens om 
provtagningsplaner jämfört med väldigt uppstyrda förelägganden – det är den 
platsspecifika situationen som avgör. I många fall kan det vara bra med utrymme för 
ändringar och tillägg i undersökningsskedet, speciellt om utredningen läggs upp i 
flera steg.  
 
En uppgift som kommer att ta mer tid kommande år är granskning av 
statusrapporter. Länsstyrelsen kommer att göra bedömningar av undersökningarnas 
omfattning och kontrollera att rätt ämnen provtagits och att rapporten följer 
Naturvårdsverkets riktlinjer. Länsstyrelsen Skåne kommer att försöka förmå bolagen 
att ta ett helhetsgrepp kring föroreningsproblemen när man ändå ska genomföra 
undersökningar. 

7.3.2 Utredningar vid objekt med statlig finansiering 

Det pågår en rad utredningar i länet som finansieras med statliga medel. Dessutom 
väntar många projekt på att få medel till nästa steg i utredningarna. Vid flera av 
dessa kommer undersökningar att fortgå under åren som kommer under 
förutsättning att statliga medel beviljas. 

 
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 bara på tilldelning av statliga medel för detta ändamål utan är även beroende av 
kommunernas medverkan.  
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Undersökning vid f d verkstadsindustri i Osby. Foto: Lovisa Tang  

 
I den ansökan om medel för utredningar som Länsstyrelsen Skåne lämnar in till 
Naturvårdsverket i samband med det regionala programmet ansöks även om medel 
för kommande utredningar. Inför 2018 har Länsstyrelsen Skåne ansökt om bidrag 
för fortsatta utredningar i form av huvudstudier vid de tre före detta kemtvättar där 
det under 2012 och 2013 utförts förstudier. Det handlar om en f.d. kemtvätt på 
Nygatan i Hässleholms kommun, en f.d. kemtvätt på Södra Västkustvägen i Bjärred i 
Lomma kommun samt en f.d. kemtvätt på Hovslagaregatan i Helsingborgs 
kommun.  Länsstyrelsen ansöker också om medel till en huvudstudie gällande f.d. 
Grevie jaktskyttebana.    
 
Länsstyrelsen Skåne ansöker även om medel för förstudier vid två objekt med 
kommunal huvudman: f.d. Åhlanders kemtvätt och en f.d. pesticidtillverkning i 
mellersta hamnen i Malmö kommun. Länsstyrelsen söker även medel för en 
förstudie av Eslövs f.d. gasverk vilken enligt plan är tänkt att genomföras med 
kommunal huvudman.  

 

Länsstyrelsen Skåne söker dessutom medel för att under 2018 kunna genomföra 
inledande undersökningar vid f.d. Tings industrier i Nöbbelöv i Kristianstads 
kommun.  

 



 

43 

De senaste åren har de statliga bidragen för utredningar varit begränsade varför flera 
av objekten som tidigare har utretts i inledande skeden väntar på att utredas vidare. 
Länsstyrelsens strategi är att i första hand prioritera och slutföra påbörjade 
undersökningar innan nya objekt startas upp.  
 
När det gäller nya objekt är det framför allt riskklass 1- och 2-objekt som prioriteras 
för utredningar. Sedan tidigare finns ett mycket stort antal objekt som placerats i 
riskklass 2 där inga undersökningar har genomförts, samtidigt som 
inventeringsarbetet pågått fram till 2015 varför nya prioriterade objekt uppdagats 
efter hand. En förutsättning för att undersöka objekten är att ansvarig finansiär 
saknas. Intressanta branscher där det finns många objekt i framför allt riskklass 2 är 
t.ex. verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel och plantskolor. 
 
Länsstyrelsen Skånes önskan är att även fortsättningsvis söka pengar för inledande 
utredningar och själv agera huvudman för dessa. En begränsande faktor i det arbetet 
är de personella resurser som krävs för projektledning, upphandling och liknande. 
Det är i dagsläget oklart hur många objekt det är realistiskt att starta och driva på det 
sättet så länge inte mer resurser tillförs arbetet med statligt finansierade objekt. 
 
Med tanke på hur många riskklassade objekt i riskklass 1, och framför allt riskklass 2, 
som finns i länet behöver takten öka betydligt om miljömålet, att problemet med 
förorenade områden som sin helhet ska vara löst 2050, ska kunna uppnås.  

7.4 Åtgärder vid förorenade områden 
Åtgärder utförs vid de objekt där man efter undersökningar gjort bedömningen att 
sådana är nödvändiga. Förutsättningarna på objektet avgör om och när åtgärderna 
kan genomföras. För kommande år är det svårt att uppskatta exakt vilka objekt som 
kommer att vara föremål för åtgärder men med utgångspunkt i det arbete som skett 
det senaste året och de projekt som är pågående beskrivs nedan hur planen med 
arbetet för fortsatta åtgärder ser ut.  

7.4.1 Åtgärder vid objekt där ansvarig finns 

Åtgärder genomförs på de objekt där resultaten av utförda utredningar motiverar 
detta. Många av Länsstyrelsen Skånes tillsynsobjekt är pågående tillståndspliktiga 
verksamheter vilket medför att fullständiga åtgärder kan vara svåra att genomföra. 
Länsstyrelsen arbetar för att det ska finnas ett så bra underlag som möjligt den dagen 
det blir aktuellt med åtgärder samt att ansvarsfrågan ska vara helt klarlagd. Det går 
att göra delåtgärder även på pågående verksamheter och detta utförs i så stor 
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utsträckning som möjligt. I vissa fall kan inte källan åtgärdas och då får 
skyddsåtgärder vidtas, t.ex. skyddspumpning av grundvatten, tills mer slutliga 
åtgärder kan vidtas. Även kontrollprogram kan upprättas för att kontrollera en 
förorening till dess att åtgärder blir aktuella. 

 
Antalet förorenade områden där det finns någon ansvarig men verksamheten har lagt 
ned har ökat de senaste åren på grund av att Länsstyrelsen Skåne har börjat bedriva 
mer tillsyn vid fler sådana objekt. Det kommer troligtvis att vara lättare att 
genomföra åtgärder vid objekt där det inte längre finns en pågående verksamhet. 
 
Länsstyrelsen Skåne prioriterar sedan 2016 objekt i riskklass 1 och 2 där åtgärder är 
möjliga, helt eller delvis, och där objekten riskerar att påverka människors hälsa 
alternativt yt- eller grundvatten.  
 
Eftersom undersökningar genomförts på många objekt de senaste åren kommer fler 
objekt under kommande år att hamna i ett åtgärdsskede. Detta innebär att 
ansvarsfrågan för dessa objekt återigen ska ses över och skäligheten för åtgärder ska 
bedömas. 
 
I den händelsestyrda tillsynen prioriteras objekt där miljöpåverkan är akut eller vid 
nedläggning av verksamhet (helt eller delvis). 

7.4.2 Åtgärder vid objekt med statlig finansiering 

Vid utgången av 2017 kommer det att pågå åtgärder eller åtgärdsförberedelser vid 
fem objekt. Från och med 2018 startar åtgärdsförberedelser vid ytterligare två 
objekt. Utöver dessa har det under hösten 2017 lämnats in en ansökan om bidrag till 
Naturvårdsverket för ännu ett objekt. Under de kommande åren kommer fler 
objekt att vara på väg mot åtgärd. Objekten beskrivs mer utförligt i bilaga 3 – 
Beskrivning av bidragsobjekt.  
 
För objekt BT Kemi, södra området, pågår åtgärdsförberedelser indelade i två 
etapper följt av en avslutande etapp där saneringsåtgärder genomförs. Som ett 
resultat av förberedelserna har det redovisats en uppdaterad huvudstudie med 
förslag till slutligt åtgärdsalternativ. Fortsatta förberedelser har bl.a. innefattat 
detaljavgränsning, framtagande av upphandlingsunderlag och en bidragsansökan 
gällande slutlig åtgärd. Bidragsansökan för den avslutande etappen lämnades in av 
länsstyrelsen till Naturvårdverket hösten 2017.  
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Åtgärder pågår för den tredje och sista saneringsetappen av objekt Klippans 
läderfabrik. Saneringen har utförts i olika delområden med början i det s.k. 
fabriksområdet. Åtgärdsarbetet har gått fort framåt och alla delområden där sanering 
av mark utförs kommer att vara avslutade i november 2017.  Därefter återstår att 
sanera ett avslutande delområde som innebär muddring i Bäljane å samt anläggande 
av erosionsskydd. Innan dessa åtgärder kan starta behöver det finnas en vattendom. 
Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet lämnades in till mark- och 
miljödomstolen i februari 2017.   

 

 

 
Sanering av fabriksområdet vid f.d. läderfabriken i Klippan. Foto: Mats Andersson 
 
Föroreningar vid den f.d. kemtvätten på Bomgatan i Kristianstad åtgärdas genom en 
kombination av schakt av ytliga massor, termisk in-situ samt övervakad naturlig 
självrening. Schaktsaneringen genomfördes under 2016. Starten av den termiska 
behandlingen försenades jämfört med tidplanen p.g.a. att upphandlingen av 
entreprenaden överklagades. Arbetena har dock kommit igång 2017 och under året 
har den termiska anläggningen etablerats med borrning, installation av rör, 
montering av reningsanläggning m.m. Under hösten 2017 har anläggningen satts i 
drift och uppvärmning av marken och behandling av föroreningar beräknas pågå en 
bit in på 2018.  
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Ferrosan, f.d. bekämpningsmedelstillverkningen i Getinge är ett objekt beläget vid 
Kävlingeån där det påträffats omfattande föroreningar av framförallt DDT och 
kvicksilver i mark och i sediment i ån. Kommunen, som är huvudman för projektet, 
beviljades medel för åtgärder 2014. Vid förberedelser under 2017 har bl.a. 
detaljkartläggning av föroreningar avslutats och det har utförts provschaktning för 
kontroll av schaktvatten m.m. har åtgärdsförberedelser pågått med bl.a. 
kompletterande undersökningar. För den planerade saneringsåtgärden kommer det 
ansökas om tillstånd hos mark- och miljödomstolen. Arbete har pågått under 2017 
med att ta fram underlag för tillståndsansökan och den beräknas kunna lämnas in till 
domstolen i början av november 2017.  
 
Under 2017 har Naturvårdsverket beviljat bidrag till åtgärdsförberedelser för objekt 
f.d. kemtvätt på Blekingegatan i Helsingborg. I detta projekt kommer SGU att vara 
huvudman och som inledande moment i förberedelserna kommer att ske rivning av 
befintlig bostadsbebyggelse på fastigheten samt lösning av frågor om ersättning i 
samband med rivning. 
 
För ytterligare två objekt kommer åtgärdsförberedelser att starta 2018. Det gäller 
f.d. kemtvätten i Sibbarp i Osby och Trebolit, f.d. takpappstillverkningen i 
Trelleborg. Ett annat objekt som kan bli aktuellt för åtgärder de närmaste åren är 
f.d. Landskrona gasverk för vilket Länsstyrelsen under hösten 2017 ansökt hos 
Naturvårdsverket om bidrag till åtgärdsförberedelser. Likaså kan åtgärder bli 
aktuella för den f.d. kemtvätten på Stockholmsvägen i Perstorps kommun samt f.d. 
träimpregnering i Björstorp i Hässleholms kommun. För dessa båda objekt pågår 
huvudstudier. Då konkurrensen om tillgängliga bidragsmedel har ökat på senare år 
är det dock lite oklart när åtgärder kan komma igång 

7.4.3 Åtgärder vid objekt med delad finansiering 

För vissa tillsynsobjekt kan det uppkomma en situation där delad finansiering mellan 
bolagen och staten är nödvändig. Det handlar om objekt där föroreningssituationen 
motiverar åtgärder men där den ansvarige inte skäligen ska bära hela kostnaden. 
Länsstyrelsen Skåne har två stycken objekt som man planerar att söka 
bostadsbidraget för med de förutsättningarna, f.d. Ehrnbergs läder i Simrishamn 
samt Trelleborgs gasverk.  
 
Man kan också förvänta sig objekt där bolagens skälighet för åtgärder är låg och där 
staten genom det ursprungliga saneringsbidraget troligtvis inte kan komma att bidra 
med finansiering på grund av prioriteringsskäl. Åtgärderna kan då troligen inte 
genomföras fullt ut utan får anpassas och planeras utifrån största miljönytta. 
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7.4.4 Miljöriskområden och andra restriktioner i markanvändning till följd av 
föroreningar 

Ett miljöriskområde är enligt definitionen i 10 kapitlet miljöbalken ”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 är en juridisk form att begränsa hur marken används. Syftet 
med att besluta om ett miljöriskområde är för att skydda människor och 
omgivningen från påverkan av det förorenade området. Det finns för närvarande 
inga områden där Länsstyrelsen Skåne bedömer att det är aktuellt att avsätta som 
miljöriskområden. 
 
Parallellt med arbetet att åtgärda förorenade mark- och vattenområden utnyttjar 
Länsstyrelsen Skåne andra rättsliga möjligheter för att skydda miljön och människors 
hälsa på kort och lång sikt. Bl.a. har behovet av att bevara viktig information om 
föroreningar tillgodosetts genom inskrivning i fastighetsregistret. Den på detta sätt 
bevarade kunskapen blir då tillgänglig för framtida markanvändning för t.ex. servitut 
eller ändrad användning i planförfarande. 

7.5 Tillsynsvägledning 
En viktig del i Länsstyrelsen Skånes arbete är tillsynsvägledning gentemot 
kommunerna. I tillsynsvägledningen kan länsstyrelsen hjälpa och stötta kommunerna 
i deras arbete med förorenade områden. Hittills har Länsstyrelsen Skåne utvärderat 
sina vägledningsinsatser regelbundet och utifrån de svar som kommit in valt 
inriktning på seminarier, workshops och information etc. Utvärderingen av 
kommunernas behov har bl.a. hanterats i ett tillsynsprojekt (2014-2015). Projektet 
visade bland annat att det fanns behov av specifik vägledning, vilket lett till att 
Länsstyrelsen Skåne har besökt kommuner.  

 
En viktig del är att förmedla hur det strategiska arbetet kan se ut och varför det är 
viktigt att lägga över vissa resurser från händelsestyrd tillsyn (t.ex. exploatering) till 
tillsynsdrivet arbete med prioriterade objekt (de som riskklassats som riskklass 1 och 
2). Länsstyrelsen kommer att fortsätta driva på kommunerna att inventera sina 
verksamheter inklusive deponier och få till privatfinansierade undersökningar. Vår 
strategi kommer därför även under kommande år att omfatta workshops om 
efterbehandlingsansvar och MIFO-metodik när vi bedömer att behov finns. Strategin 
är kopplad till de skånska regionala åtgärdsmålen som tagits fram för att uppfylla 
miljömålen. 
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Under våren 2017 anordnade Länsstyrelsen Skåne ett seminarium om ansvar och 
skälighetsbedömningar. Seminariet besöktes av ett 30-tal miljöinspektörer från flera 
olika skånska kommuner. Seminariet bestod av en föreläsningsdel och 
diskussionsdel.  

  
Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp för EBH-frågor, som också representeras av 
Länsstyrelsen Skåne, har under 2012-2017 gett ut ett antal PM och broschyrer för 
vägledning i EBH-relaterade juridiska frågeställningar. 
 
2017 har Länsstyrelsen Skåne medverkat i en nationell tillsynsvägledningsgrupp 
(TVL-grupp) med syftet att samordna och förbättra länsstyrelsernas vägledning till 
kommunerna. Förhoppningen är att denna grupps arbete ska mynna ut i konkreta 
vägledningsinsatser som är efterfrågade och som behövs. Gruppens arbete har gett 
upphov till en s k ”minimi-nivå”. Denna nivå visar vilken typ av vägledning 
Länsstyrelserna ska kunna erbjuda kommunerna inom en treårsperiod.  
 
I år har Länsstyrelsen Skåne tagit fram en tillsynsvägledning som omfattar ärenden 
där schaktmassor ska användas i anläggningsändamål, ärenden där schaktmassor 
hanteras i ett 12:6-samråd och bortskaffningsärenden. Förhoppningen är att 
vägledningen ska kunna användas av både länsstyrelser, kommuner och 
Skogsstyrelsen.  
 
Den direkta dagliga kontakten med inspektörer, via telefon och mail, med frågor 
kring förorenade områden i deras ärenden fortsätter. Detta är ofta ett tidseffektivt 
sätt för inspektörerna att komma vidare när de kört fast. 
 
Ett annat mål är att få ut mer utbildande material på länsstyrelsens hemsida som 
inspektörerna kan använda i sitt dagliga arbete. Idag finns tillsynsvägledningsblad 
utlagda på hemsidan inom flera områden inom miljöskyddstillsyn. Inom området 
förorenad mark finns bl.a. vägledning i hantering av brandövningsplatser (inklusive 
PFAS) och hantering av schaktmassor. Arbetet med att ta fram denna typ av 
information kommer att fortsätta precis som de informationsbrev som skickas ut 
från EBH-gruppen två gånger per år direkt till miljöinspektörer. 

7.6 Uppföljning av efterbehandlingsarbetet i länet 
Länsstyrelsens arbete följs upp i det regionala programmet, som i oktober varje år 
skickas till Naturvårdsverket tillsammans med ansökan för nästa års arbete. De 
särskilt utpekade uppdragen i regleringsbrevet som rör efterbehandlingsarbetet 
besvaras i länsstyrelsens årsredovisning. Efterbehandlingsgruppen har även ett 
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internt planeringsverktyg, eller handlingsplan, för såväl planering som uppföljning. 
Handlingsplanen ingår som en del i enhetsplanen.  

 
Länsstyrelsen Skåne följer även upp kommunernas arbete genom att varje år begära 
in uppgifter för att uppdatera EBH-stödet (gäller i första hand objekt i riskklass 1 
och 2). Under hösten 2017 genomförs en större insats för att även uppdatera 
objekten i riskklass 3 och 4. Statistik från EBH-stödet används av Naturvårdsverket i 
deras redovisningsarbete. Den används även som en del i uppföljningen av 
miljömålsarbetet. 

 
Länsstyrelsen har för avsikt att följa upp sitt arbete framöver på följande sätt som 
står nedan. 
  
Inom arbetet med privatfinansierade förorenade områden följer länsstyrelsen upp 
arbetet genom att sammanställa: 
 

• hur många nya objekt som har initierats under året, 
• hur många utredningar och åtgärder som utförts under året (totalt och per 

objekt),  
• hur många utredningar och åtgärder som utförts efter och utan 

förelägganden, 
• hur många nya eller reviderade ansvarsutredningar som gjorts,  
• hur många planärenden och prövningsärenden, med och utan statusrapport, 

där EBH-gruppen deltagit. 
 
Inom arbetet med tillsynsvägledning gentemot kommunerna följer länsstyrelsen upp 
arbetet genom att sammanställa: 
 

• antalet inkomna anmälningsärenden från kommunerna, 
• antalet utbildningsinsatser och utfallet av dessa insatser (svar på enkät efter 

utbildningen), 
• vilka vägledningsmaterial som tagits fram, 
• vilka utbildningsinsatser och vilka vägledningsmaterial som behöver göras 

påföljande år. 
 
Dessutom kommer det inom tillsynsarbetet identifieras eventuellt behov av 
tillsynsprojekt. 
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Inom arbetet med bidragsfinansierade objekt sker uppföljningen främst genom de 
kvartalsredovisningar som huvudmännen lämnar in till Länsstyrelsen Skåne.  
 
I de objekt där Länsstyrelsen Skåne är huvudman tas projektplaner fram där varje 
moment är tidsatt och uppföljningsbart. 
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