
Bilaga 2. Beskrivning av länsstyrelsens arbetssätt inom 

inventering, tillsyn av förorenade områden och statligt 

finansierade objekt 
 

Arbetet med förorenade områden i Skåne sker genom inventering, tillsyn av förorenade områden 
och statligt finansierade objekt. De olika delarna förklaras vidare under respektive avsnitt nedan. 
Inventeringen utgör idag en mycket liten del av arbetet, men tjänar som underlag för det 
vidare arbetet med förorenade områden. 
 

Inventering 

Identifiering av potentiellt förorenade områden i Skåne 
Identifiering av Skånes potentiellt förorenade områden utfördes av länsstyrelsen enligt 
Naturvårdsverkets branschlista mellan år 1999 och 2005. Efter 2005 valde länsstyrelsen Skåne 
att främst identifiera nya objekt som efter inventering förväntades hamna i riskklass 1 eller 2. 
Samtliga objekt som identifierats som potentiellt förorenade områden finns samlade i 
länsstyrelsens databas över förorenade områden, EBH-stödet. I princip samtliga identifierade 
objekt i EBH-stödet är idag kommunicerade till berörda fastighetsägare.  
 
Inventering enligt MIFO fas 1 
Identifierade objekt som tillhör branscher som enligt Naturvårdsverkets branschlista ska 
inventeras av länsstyrelsen har inventerats och riskklassats enligt MIFO fas 1 (se 
Naturvårdsverkets rapport 4918 för beskrivning av MIFO-metoden). Inventeringen avslutades 
formellt vid årsskiftet 2015/2016, men i särskilda fall kan objekt komma att inventeras även 
senare. Ett exempel är att under 2017 identifierades ca 75 objekt inom 
pälsdjursuppfödningsbranschen och fyra av dessa inventerades och riskklassades enligt MIFO 
fas 1. För mer information om inventering av pälsdjursuppfödningsbranschen se avsnitt 6.1.1 
Inventering i regionalt program 2018.  
 
För att hinna slutföra inventeringen av de många objekten i länet till så stor del som möjligt 
innan inventeringsarbetet avslutades valde Länsstyrelsen Skåne att prioritera bort objekt som 
t ex haft kort verksamhetstid eller varit sentida. Dessa objekt prioriterades bort för att istället 
få tid för inventering av objekt som sannolikt utgör större risk. Objekt som inte prioriterats 
för inventering är fortsatt endast identifierade och branschklassade. Om det inte funnits 
tillräckligt med information för att göra en riskklassning har objektet även då fått stå kvar som 
identifierat och branschklassat. 
 
För att kvalitetssäkra riskklassningarna och få likvärdiga bedömningar på alla objekt i länet har 
alla riskklassningar dragits i grupp och diskuterats innan den slutliga riskklassen bestämts. 
 
 
 
 
 



Riskklass 1 och 2 prioriteras, riskklass 3 och 4 är ”vilande” 
För de objekt som bedömts tillhöra riskklass 1 eller 2 har länsstyrelsen bedömt om kommun 
eller länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för det förorenade området. Detta för att visa vilken 
myndighet som ansvarar för att driva ärendet vidare.  
 
Objekt med riskklass 1 och 2 är prioriterade för fortsatt utredning, ansvarsutredning, 
miljötekniska undersökningar och eventuella åtgärder. Speciellt prioriterade objekt förs in på 
prioriteringslistan, se bilaga 1. Objekt som bedömts tillhöra riskklass 3 eller 4 prioriteras inte 
för vidare utredning. Objekten är ”vilande”, vilket innebär att Länsstyrelsen inte bedriver 
något aktivt arbete med dessa objekt. De kan dock uppmärksammas vid t ex planärenden, 
exploatering eller om ny information tillkommer. 
 
Kommunicering av riskklass till kommun och fastighetsägare 
Efter det att ett förslag på riskklass kommunicerats till berörda fastighetsägare och respektive 
kommuns miljöförvaltning har riskklassen fastställts och därefter har informationen om 
objektet i EBH-stödet uppdaterats. I EBH-stödet finns information om alla objekt samlad och 
sökbar. 
 
Syftet med kommuniceringen är att kvalitetssäkra uppgifterna om objekten samt att informera 
berörda fastighetsägare om den eventuella föroreningssituationen på deras fastighet och vad 
det innebär. Genom kommuniceringen kan länsstyrelsen även få in eventuella ytterligare 
uppgifter om objekten. 
 
Ansvarsutredning 
En ansvarsutredning utförs av respektive tillsynsmyndighet. Om utredningen visar att det finns 
någon eller några ansvariga går ärendet vidare i tillsynen. Om ansvarig saknas kan ärendet, om 
det uppfyller kraven och är tillräckligt prioriterat, gå vidare som statligt finansierat objekt. Mer 
information om ansvar finns i avsnitt 3, Ansvar och finansiering.  
  



 
Tillsyn av förorenade områden  

 

 
Figur 1. Processchema som illustrerar arbetsmetod för tillsyn av förorenade områden i Skåne län 

 

 
 
 



12. Tillsynsobjekt Riskklass 1 och 2 (nedlagda och pågående verksamheter) 
Inom inventeringen kommer objekt att påträffas där det finns en ansvarig samtidigt som objektet 
tilldelas en hög riskklass (1 och 2). Dessa objekt överlämnas till tillsynsspåret och prioriteras 
tillsammans med övriga länsstyrelseobjekt med hög riskklass för vidare krav om 
undersökningar för att bekräfta eller förkasta riskklassen. Länsstyrelsens pågående miljöfarliga 
verksamheter har riskklassats dels av länsstyrelsen själv, dels genom ett inventeringsprojekt 
som genomfördes 2009-2010, där flertalet av tillsynsobjekten blev förelagda att inkomma med 
underlag för MIFO-riskklassning fas 1. Faktorer som påverkar hur objekt prioriteras för tillsyn 
är, förutom hög riskklass, objekt som riskerar att läggas ner alternativt lägga om sin 
verksamhet och eventuellt övergå till kommunal tillsyn. Även verksamheter som riskerar att 
påverka vattendrag och grundvattens status (enligt vattendirektivet) prioriteras. Vissa 
tillsynsobjekt hamnar på den s k prioriteringslistan, se bilaga 1. 
 
13a. Dialog med verksamhetsutövare/ansvarig - undersökningar och riskbedömning  
Länsstyrelsen inleder sin kommunikation med verksamhetsutövare, och sådana verksamheter 
som bedömts som ansvariga för prioriterade objekt, med att försöka få till frivilliga åtaganden. 
Detta har visat sig vara framgångsrikt men fungerar inte alltid när verksamhetsutövaren och 
länsstyrelsen inte har samma syn på vad som behöver utföras. Först och främst krävs 
undersökningar och riskbedömning för att avgöra om objektet är förorenat och om eventuella 
åtgärder är nödvändiga. När verksamhetsutövaren själv driver frågorna kring sitt förorenade 
område och tar fram förslag kan ofta arbetet med att undersöka och utreda det prioriterade 
objektet fungera smidigare jämfört med om länsstyrelsen ska vara den drivande parten och 
måste förelägga om undersökningar. 
 
Undersökningar utförs ofta i flera steg. Detta för att effektivisera genomförandet och samtidigt 
spara kostnader. Behovet av undersökningar styrs av objektets storlek och komplexitet. 
 
13b. Föreläggande 
I de fall länsstyrelsen och verksamhetsutövaren/ansvarig inte kan komma överens om 
undersökningarnas omfattning eller utformning upprättas ett föreläggande.  
 
14. Överklagande till Mark- och miljödomstolen 
Förelägganden kan överklagas och då tar länsstyrelsen fram yttranden till Mark- och 
miljödomstolen (MD) och Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). De ärenden vars domslut 
utfaller till länsstyrelsens fördel blir undersökta. 
 
15. Objekt klassas ned 
Av de objekt som undersökts visar det sig ibland att föroreningsnivån är lägre än väntat och 
dessa kan då prioriteras ner. Om objektet legat på prioriteringslistan tas detta bort. Vid låg 
föroreningsnivå klassas objektet ner. Informationen sparas i EBH-stödet. 
 
16a. Behov av åtgärder, riskvärdering och åtgärdsmål 
Om undersökningar visar att objektet är så pass förorenat att en åtgärd behöver vidtas ska 
riskvärdering genomföras och åtgärdsmål fastställas. Dessa processer är olika omfattande 
beroende på objektets storlek, föroreningssituationen och komplexitet. 



Verksamhetsutövaren/ansvarig skickar en anmälan enligt 28§ förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) till länsstyrelsen som tar beslut om åtgärden.  
 
16b. Föreläggande 
Om åtgärder inte vidtas frivilligt kan förelägganden upprättas av länsstyrelsen. 
 
17. Anmälan på remiss till kommunen 
Länsstyrelsens anmälningar om efterbehandling remitteras till aktuell kommun. Detta är ett 
bra sätt att ha dialog med kommunen även vid länsstyrelsens åtgärdsobjekt. Kommunen ges 
också tillfälle att lämna synpunkter på anmälan. 
 
18. Överklagande till Mark- och miljödomstolen 
Förelägganden kan överklagas och länsstyrelsen tar då fram yttranden till Mark- och 
miljödomstolen (MD) och Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). De ärenden vars domslut 
utfaller till länsstyrelsens fördel blir undersökta. 
 
19. Åtgärder genomförs 
Åtgärder genomförs vid objektet till framtagna åtgärdsmål. Slutrapportering ska alltid ske till 
tillsynsmyndigheten med en rapport om genomförande. Slutligen tar länsstyrelsen ett beslut 
på att åtgärden genomförts och att ärendet kan avslutas.  
 
20. Objektet klassas ned 
Objektet har åtgärdats och kan klassas om i EBH-stödet till en lägre riskklass och eventuellt 
avföras från prioriteringslistan. Informationen sparas i EBH-stödet. 
 
21. Föreläggande till fastighetsregistret 
Vid slutförd åtgärd händer det att föroreningar har fått lämnas kvar på objektet. Detta måste 
då dokumenteras genom ett föreläggande som skickas till fastighetsregistret. Här kan även 
eventuella krav på kontrollprogram tas med. Förhoppningsvis har ändå åtgärden kunnat 
genomföras så att objektet kan klassas ner och eventuellt avföras från prioriteringslistan. 



Statligt finansierade objekt 

 

 
Figur 2. Processchema som illustrerar arbetsmetoden med statligt finansierade objekt i Skåne län 



22. Val av objekt för statliga bidrag  
Objekt som bedöms bli aktuella för statliga bidrag väljs utifrån prioriteringsgrund. De objekt 
som kan bli aktuella är efter inventering bedömda som riskklass 1 eller 2 och återfinns på 
länsstyrelsens prioriteringslista eller står på tur att tas upp på listan. En översiktlig 
ansvarsbedömning har dessutom visat att ansvar inte kan sökas hos verksamhetsutövare eller 
fastighetsägare. 
 
23. Ett bidragsobjekt initieras 
Länsstyrelsen initierar ett bidragsobjekt. Beslut tas om nästkommande skede lämpligen ska 
vara en MIFO fas 2-undersökning eller en förstudie. Den befintliga kunskapen om objektet 
används för att ta ställning, t ex tillgång och kvalitet på eventuellt tidigare gjorda 
undersökningar, aktuell bransch och förorenande ämnen samt berörda skyddsobjekt. 
 
24. Dialog med kommunen  
En dialog startar med den kommun där objektet är beläget. Diskussioner förs om 
huvudmannaskap och den fortsatta arbetsgången i ett bidragsprojekt. Utfallet av dialogen 
avgör vem som är huvudman för nästkommande skede i den fortsatta utredningen av ett 
objekt. Frågan tas upp återkommande under ett objekts väg genom bidragsspåret. Även om en 
kommun väljer att inte vara huvudman för ett inledande skede utesluter det inte att 
kommunen kan ta på sig rollen i ett senare skede. Det omvända gäller också, det vill säga det 
faktum att kommunen agerar huvudman i ett utredningsskede innebär inte med automatik ett 
åtagande i ett senare åtgärdsskede. 
    
25 a, b, c. Huvudman utses  
Huvudmannen för det aktuella skedet bestäms. I första hand görs överenskommelsen om att 
kommunen åtar sig rollen. För en MIFO fas 2-undersökning kan det dock fungera lika bra, 
eller ibland vara en fördel, om länsstyrelsen är huvudman. MIFO fas 2-undersökningar görs 
ofta med ambitionen att konstatera huruvida ett objekt är förorenat eller inte och kan då sägas 
vara en naturlig förlängning av länsstyrelsens inledande inventering av ett objekt. 
  
26. Bidragsansökan 
Länsstyrelsen ansöker om bidrag hos Naturvårdsverket. Ansökan görs en gång om året i 
samband med inlämnande av det regionala programmet. Aktuella objekt beskrivs i ansökan 
utifrån prioritet, omfattning av undersökning, uppskattade kostnader, preliminärt ansvar 
m.m. Naturvårdsverkets beviljande av bidrag vidareförmedlas av länsstyrelsen i ett 
bidragsbeslut till huvudmännen för respektive objekt. 
 
27. Översiktliga undersökningar 
Inledande översiktliga undersökningar, MIFO fas 2, eller förstudie genomförs under ledning 
av utsedd huvudman vilken också är beställare. Om kommunen är huvudman fungerar 
länsstyrelsen, i egenskap av finansiär, som beställarstöd till kommunen och ingår då vanligtvis i 
projektorganisationen. Genomförandet av undersökningarna följer huvudsakligen 
Naturvårdsverkets kvalitetsmanual och rapporter om efterbehandling.  
 
 



28 a, b. Beslut tas om att fortsätta eller avsluta 
När undersökningen är klar finns underlag som övergripande visar på om det finns ett 
saneringsbehov eller inte. Om objektet inte bedöms vara så förorenat att vidare 
undersökningar eller åtgärder är motiverade avslutas projektet. Uppgifterna förs in i EBH-
stödet tillsammans med en förnyad riskklassbedömning.  
 
29. Ny bidragsansökan 
Finns det med hänsyn till riskbild och föroreningssituation motiv till att fortsätta 
undersökningen av objektet tas en förnyad diskussion med huvudmannen. Om nästa steg 
innebär en huvudstudie gås förutsättningarna för det fortsatta huvudmannaskapet i en 
huvudstudie igenom. Nås en överenskommelse ansöker länsstyrelsen på nytt om bidrag i 
samband med inlämnande av det regionala programmet. I det fall nästa steg innebär en 
förstudie, fortsättning av en MIFO fas 2-undersökning, upprepas i princip förfarandet från 
punkt 24 och framåt. Vidareförmedling av ett eventuellt beviljat bidrag av Naturvårdsverket 
hanteras på samma sätt som i det föregående skedet.   
  
30. Huvudstudie 
Huvudstudien är en mer omfattande utredning och ska bl.a. fördjupat beskriva riskbilden och i 
detalj kunna avgränsa föroreningarna. Den ska också ge svar på hur föroreningarna kan 
åtgärdas och ska slutligen, efter en riskvärdering, föreslå på vilket sätt objektet bör åtgärdas. 
Vid inledningen av huvudstudien bedöms även om organisationen behöver förstärkas, t ex. 
med ökade resurser för en projektledare eller behov av ytterligare miljöteknisk sakkunskap. I 
övrigt gäller samma roller som i föregående skede mellan kommunen som huvudman och 
länsstyrelsen som finansiär. Genomförandet av huvudstudien följer även här huvudsakligen 
Naturvårdsverkets kvalitetsmanual och rapporter om efterbehandling. 
 
31. Beslut tas om att fortsätta eller avsluta 
När huvudstudien är klar görs återigen övervägande om att fortsätta eller avsluta objektet. Så 
här långt fram i processen innebär beslutet dock oftast en fortsättning i form av en åtgärd. 
Återigen diskuteras förutsättningarna för det fortsatta huvudmannaskapet under ett 
åtgärdsskede. Riskvärderingens val av åtgärd och resultatens från huvudstudiens övriga delar 
sammanfattas av huvudmannen i en ansökan till länsstyrelsen om bidrag för genomförande och 
uppföljning av åtgärden. 
 
32. Ny bidragsansökan 
Länsstyrelsen ansöker hos Naturvårdsverket om bidrag för åtgärder. Till ansökan läggs 
underlaget från huvudstudien tillsammans med en slutlig ansvarsutredning. Innan ansökan 
lämnas in har länsstyrelsen en dialog med Naturvårdsverket omkring huvudstudiens slutsatser 
och om eventuella behov av kompletteringar. Beroende på objektets komplexitet, 
föroreningsgrad etc., kan en sådan dialog inledas tidigare, under det att arbetet med 
huvudstudien pågår. I fall där huvudstudien pekar mot en kostsam åtgärd är dialogen särskilt 
viktig då det har betydelse för Naturvårdsverkets planering av anslagsfördelning. 
 
 
 



33. Åtgärder genomförs 
Naturvårdsverkets beslut kan i vissa fall innebära att bidrag beviljas för genomförandet av 
åtgärden inklusive uppföljningen. I andra fall kan bidrag ges för ett inledande 
förberedelseskede varefter en ny bidragsansökan behöver lämnas in inför det att åtgärden 
utförs. Sistnämnda fall kan uppkomma då t ex osäkerheter om förorenade jordmängder eller 
åtgärdsteknik fortfarande kvarstår efter det att huvudstudien är färdig. Oavsett beslut inleds 
ändå åtgärdsskedet med att huvudmannen besätter en projektorganisation. Eftersom en 
fungerande projektorganisation är viktig för ett bra genomförande är det en fördel om 
organisationsfrågan planeras redan under slutskedet av huvudstudien. 
 
34. Uppföljning 
Under genomförandet sker en kontroll för att bl a kunna följa upp åtgärdens miljöeffekter. 
Resultatet av kontrollen tillsammans med ekonomiredovisning och erfarenhetsåterföring 
sammanställs i en slutrapport. För vissa objekt kan efterkontroll pågå relativt lång tid efter det 
att saneringsåtgärden är avslutad. 
 
 
Bostadsbidraget 
Från och med 2016 har det funnits ett statligt bidrag för kommuner att söka för att finansiera 
sanering av förorenad mark inför bostadsbyggande. Det aktuella bidragets syfte är att 
stimulera återanvändning av förorenad mark för att öppna upp områden för 
bostadsexploatering. Detta innebär ofta att markanvändningen på fastigheten ändras från att ha 
inhyst industrier till mer känsliga användningar så som bostäder. För att kunna söka bidraget 
för sanering inför bostadsbyggande måste vissa kriterier vara uppfyllda. 
  

 Fastigheten måste vara konstaterat förorenad genom utförda miljötekniska 
markundersökningar (riskklass 1-3 enligt MIFO-metodiken eller motsvarande).  

 Man avser att uppföra bostäder på fastigheten. 

 Exploateringen ska inte vara lönsam utan statligt stöd.  

 Fastigheten ska vara detaljplanelagd för bostäder eller så ska detaljplanearbetet ha 
påbörjats, med minsta krav att kommunfullmäktige (eller den nämnd som genom 
delegation får fatta beslut om planer i kommunen) ska ha fattat ett beslut om att 
påbörja detaljplanearbetet. Viktigt att komma ihåg är att detaljplanen måste ha vunnit 
laga kraft innan bidrag inför avhjälpandeåtgärder får användas.   

 Objektet måste finnas med i EBH-stödet innan ansökan kan godkännas. Om objektet 
inte finns med så ska huvudmannen be tillsynsmyndigheten att göra en bedömning 
med riskklass, som sedan förs in i EBH-stödet. Tillsynsmyndigheten kan behöva begära 
in mer information eller undersökningar för att kunna ta ställning till riskklass.  

 Det ska finnas ett behov av bostäder på orten. I samband med att ansökan kommer in 
till länsstyrelsen från huvudmannen kommer länsstyrelsen att göra en självständig 
bedömning samt redovisa referenser från Boverkets bostadsmarknadsenkät och SCB:s 
statistik om befolkningsmängd och -tillväxt.  

 
 



Ansökningsprocess 
Huvudmannen, vilket måste vara kommunen eller en statlig myndighet, ansvarar för 
projektets utförande och ekonomi och är den som ansvarar för att en ansvarsutredning tas 
fram. Ansvarsutredningen ska sedan skickas till tillsynsmyndigheten (kommunens miljönämnd 
eller länsstyrelsen) för granskning. Tillsynsmyndigheten granskar ansvarsutredningen och 
begär vid behov in kompletteringar av huvudmannen. När ansvarsutredningen bedömts som 
komplett skickar tillsynsmyndigheten den vidare till länsstyrelsen, i de fall kommunens 
miljönämnd är tillsynsmyndighet, för vidare granskning. Efter att länsstyrelsen bedömt 
ansvarsutredningen som komplett skickas den till Naturvårdsverket för bedömning och 
godkännande.  
 
Huvudmannen tar fram en ansökan om bidragsmedel i enlighet med den mall som finns på 
Naturvårdsverkets hemsida. Ansökan ska bl.a. innefatta grunduppgifter, ansvarsutredningen, 
miljötekniska markundersökningar som sammanfattas i en huvudstudie eller motsvarande, 
bedömning av värdeökning och lönsamhetskalkylering. Bedömning av värdeökning ska göras 
av en certifierad värderare och i enlighet med den kravspecifikation gällande 
fastighetsvärdering som NAI Svefa framtagit under våren 2017 på uppdrag av 
Naturvårdsverket. NAI Svefa har även tagit fram en modell för bedömning av lönsamhet i 
exploateringsprojekt, som ska vara till stöd för huvudmannen vid upprättande av 
lönsamhetskalkyleringen. De två PM:en som NAI Svefa tagit fram finns på Naturvårdsverkets 
hemsida.  
 
Länsstyrelsen granskar inkommen ansökan och begär vid behov in kompletteringar av 
huvudmannen. När ansökan anses vara komplett skickas den sedan vidare till Naturvårdsverket 
för granskning och godkännande. Naturvårdsverket kan begära in kompletteringar av 
länsstyrelsen, som i sin tur kan begära det vidare av huvudmannen, tills man anser att ansökan 
är tillräcklig för godkännande.  
 
Efter att Naturvårdsverket godkänt ansökan fattar Naturvårdsverket beslut om bidragsmedel 
till länsstyrelsen, och länsstyrelsen fattar i sin tur beslut till huvudmannen.  
 
Huvudmannen handlar upp och genomför eventuella åtgärdsförberedande undersökningar och 
sedan avhjälpandeåtgärderna. En anmälan om avhjälpandeåtgärder ska inkomma till 
tillsynsmyndigheten (kommunens miljönämnd eller länsstyrelsen) innan arbete kan påbörjats. 
I denna anmälan kommer skyddsåtgärder och försiktighetsmått att granskas, eftersom beslut 
om åtgärdsmål redan har fattats i och med att Naturvårdsverkets beslut grundar sig i de 
åtgärdsmål man kommit fram till i ansökan. Det är länsstyrelsens uppgift att se till att 
avhjälpandeåtgärderna sker i enlighet med ansökan och att rapportera eventuella avsteg från 
denna till Naturvårdsverket. Vid en delad finansiering är det viktigt att tillsynsmyndigheten är 
synkroniserad med länsstyrelsen och att ärendena kan röra sig parallellt, för att undvika 
förseningar för det andra ärendet.  
 
Huvudmannen gör en redovisning av projektet varje kvartal till länsstyrelsen och i samband 
med detta rekvirerar även huvudmannen pengar för de utlägg som funnits under kvartalet.  
 



Efter utförda åtgärder tar huvudmannen fram en slutrapport och slutredovisar projektet till 
länsstyrelsen.  


