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Sammanställning av kommunerna i Stockholms 
läns arbete med förorenade områden.  
 
Länsstyrelsen ska, på uppdrag av Naturvårdsverket, varje år redogöra för hur länets 
kommuner arbetar med förorenade områden. Information om detta har inhämtats från 
en enkät där kommunerna beskriver hur och med vad de arbetat med under det 
gångna året, vad de planerar att göra framöver samt om de har en handlingsplan för 
arbetet med förorenade områden. Nedan redogörs för kommunernas svar.  

Botkyrka 

Beskrivning av kommunens strategi för- och arbete med förorenade 
områden 

Under 2021/2022 har vi haft fullt upp med våra inkommande ärenden 
(händelsestyrda). På grund av personalbrist och hög arbetsbelastning har vi inte 
riktigt kunnat ta tag i det långsiktiga arbetet med förorenad mark, utan behövt 
fokusera på anmälningsärenden. På flera håll i kommunen sker exploatering där 
marken visat sig vara förorenad, ofta inom något av kommunens eller 
Länsstyrelsens vattenskyddsområden vilket gör riskbedömningar mer komplexa. 

Särskilt områdena Riksten, Slagsta strand och Kassmyraåsen har tagit mycket tid i 
anspråk. I Riksten omvandlas en tidigare flygflottilj till ett större bostadsområde 
och där förekommer relativt höga halter av PFAS på många platser, som hanteras 
kontinuerligt under exploateringsarbetet. (Vi har även lagt en del tid på dialog 
med Försvarsmakten och FIHM gällande deras hantering av ett kraftigt PFAS-
förorenat område inom Riksten, en f.d. brandövningsplats som FM har ansvar för 
att åtgärda). Även i Slagsta och Kassmyra saneras inför bostadsbyggande och där 
förekommer stora mängder fyllnadsmassor av oklart ursprung med diverse 
föroreningar.  

Sulfid-problematik förekommer här och var i kommunen och vi upplever det ofta 
svårt att bedöma riskerna med sulfidhaltigt berg och lera, ett tydligare 
vägledningsmaterial skulle underlätta.  

Under det närmaste året kommer vi att arbeta vidare med de exploateringsprojekt 
som nämns ovan samt med övriga inkommande saneringsärenden. Vi har inte 
lyckats rekrytera personal i den omfattning att vi kommer att kunna fokusera på 
egeninitierat, långsiktigt FO-arbete. Miljöenheten har tagit fram ett utkast till 
handlingsplan där prioriteringar, tidsåtgång och behov av resurser analyseras. Om 
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vi lyckas rekrytera rätt personal kan det egeninitierade arbetet återupptas, men 
som det är nu är det svårt.  

Handlingsplan 
Arbetet med att ta fram en handlingsplan pågår och ett utkast är färdigställt. 

Objekt på Prio-listan 
Kommunen har inga förslag på nya objekt som är kvalificerade för 
prioriteringslistan.  
Vi har inga nya uppdateringar vad gäller övriga objekt på vår lista (som är fem 
båtklubbar). Vi avser att arbeta vidare med dessa objekt under nästa år. 

Önskemål om aktiviteter för tillsynsvägledning eller övriga 
synpunkter på regionala programmet 
Inget svar. 
 

Danderyd 

Beskrivning av kommunens strategi för- och arbete med förorenade 
områden 
Ej svarat i skrivelsen utan hänvisar till handlingsplanen. 

Handlingsplan  
En ny handlingsplan har beslutats i år kallad Strategi för förorenade områden i 
Danderyds kommun 2022–2025. Den stöder sig på Miljö- och klimatprogram för 
Danderyds kommun 2021–2030. 

Objekt på Prio-listan 
Uppdatering i Excel-fil, inga övriga synpunkter. 

Önskemål om aktiviteter för tillsynsvägledning eller övriga 
synpunkter på regionala programmet 
Ett viktigt problem som blir aktuellt framöver är åtgärder för sanering av 
båtuppställningsplatser. Finns det in situ -metoder som inte innebär schaktning 
och deponering? 
 

Ekerö 

Beskrivning av kommunens strategi för- och arbete med förorenade 
områden 
Kommunen fortsätter att arbeta med projektet före detta handelsträdgårdar. Vi 
kommer under hösten att ha en projektanställning, som kommer att hjälpa oss med 
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att sammanställa information gällande fastigheter som tidigare legat inom tidigare 
odlingslandskap i form av handelsträdgårdar. Under projektets gång har 
miljöenheten insett att det är ett flertal fastigheter som inte är med i EBH-stödet 
men som bör vara det. Denna information kommer uppdateras under året och ett 
nytt utskick till alla berörda fastigheter kommer att skickas ut. Fler 
undersökningar inom projektet har utförts. Rapportering och återkoppling sker i 
höstens EBH-uppdatering. 
Utöver projektet har händelsestyrd tillsyn skett löpande, detta i form av bland 
annat bränder och släckningsarbete inom vattenskyddsområde. 
Tillsyn inom förorenad mark har även skett, mestadels i form av detaljplaner, där 
ett antal fastigheter har undersökts och tillsynsobjekt har skapats.  

Handlingsplan  
Under resterande delen av 2022 samt 2023 kommer en handlingsplan uppföras för 
förorenade områden. Detta kommer att inkludera våra prioriterade objekt samt 
handelsträdgårdsprojektet. 

Objekt på Prio-listan 
Förslag på nya objekt är inte aktuellt i dagsläget, detta kan komma att ändras i och 
med handlingsplan, samt sammanställning av nytillkomna objekt i EBH-stödet. 

Önskemål om aktiviteter för tillsynsvägledning eller övriga 
synpunkter på regionala programmet 
Kommunen har inget att tillföra i denna punkt. Vi ska ha ett möte med 
Länsstyrelsen för att få vägledning i hur vi ska resonera gällande de nya objekten 
som kan tillkomma samt andra funderingar. 
 

Huddinge  

Beskrivning av kommunens strategi för- och arbete med förorenade 
områden 
Kommunen har arbetat med inventering (MIFO fas 1) av kemtvättar som ej är 
riskklassade, 12 objekt totalt. Fortsatt inventering och riskklassning planeras för att 
veta vilka objekt som vi ska gå vidare med. Samt se över eventuella bidragsprojekt att 
ansöka om åren framöver.  

Handlingsplan 
Miljötillsyn i Huddinge har tagit fram en översiktlig handlingsplan. En mer 
specificerad tillsynsplan har tagits fram under våren/sommaren 2021, vilken ska 
fungera mer som ett levande dokument och uppdateras fortlöpande. 

Objekt på Prio-listan 
Inga synpunkter. 
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Önskemål om aktiviteter för tillsynsvägledning eller övriga 
synpunkter på regionala programmet 
Fokusmöten/träffar kring specifika branscher eller geografiska områden - Likt den 
angående kemtvättar som var väldigt hjälpsamt. 
 

Järfälla 

Beskrivning av kommunens strategi för- och arbete med förorenade 
områden 
Under det senaste året har miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla bedrivit 
tillsynsarbete på förorenade områden dels genom planerade tillsynsprojekt, dels 
på händelsestyrda ärenden som bland annat innefattar granskning av föroreningar 
inom detaljplaner.  
 
Handlingsplanen för förorenade områden antogs av Miljö- och bygglovsnämnden 
den 15 december 2020. Enligt handlingsplanen för 2021–2022 hade vi pekat ut 
följande egeninitierade tillsynsprojekt som vi har arbetat med:  
 
Under 2022 fortsatte det tillsynsprojekt som påbörjades 2021 där målet är att 
identifiera eventuella sprinklersystem innehållandes perflourerade ämnen. 
Tillsynsprojektet genomförs i samband med de regelbundna tillsynsbesöken på c- 
och u- verksamheter. Projektet har dessvärre försvårats under pandemitiden i och 
med att fler av våra planerade tillsynsbesök skett digitalt och att vissa uppgifter 
inte gått att få in. Hittills har 80 verksamheter kontrollerats varav 6 har 
sprinklersystem som kommer följas upp med ett enkätutskick i slutet av år 2022.  
 
Under 2021 har vi påbörjat riskklassning av 4 nedlagda kemtvättar som hittills 
endast varit branschklassade. Arbetet med riskklassningen är inte klar men 
planerar att färdigställas under hösten och kommuniceras med Länsstyrelsen.  
 
Under 2021 har objekt 194197 Lövstaska Björkebyskolan riskklassats och 
tilldelats riskklass 1 på grund av höga halter tungmetaller. Under år 2022 har en 
ny huvudstudie och en ansvarsutredning tagits fram. 
 
Under 2022 ska vi enligt handlingsplanen arbeta med att båtklubbarna (riskklass 
1) utför en förstudie. Arbetet har fördröjt något på grund av att alla båtskrov inte 
ännu är färdigsanerade. Den 22 september har vi bjudit in våra 6 båtklubbar till ett 
möte där föroreningsfrågan kommer vara i fokus. På mötet kommer vi 
kommunicera krav om förstudie.  
 
Under perioden 2021-08-30 till 2022-08-30 har vi hanterat följande 
händelsestyrda tillsynsärenden. En stor del av dessa ärenden är kopplade till den 
höga exploateringsgrad som Järfälla kommun befinner sig i.  
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• 34 stycken ” Anmälan om avhjälpande åtgärder” 
• 11 stycken ” Rapport om undersökning av förorening” 
• 13 stycken ”Underrättelse om förorening”.  
• 16 stycken ”Händelsestyrd tillsyn på exploateringsprojekt” där 

masshantering ingår.  

Handlingsplan 
Handlingsplanen för förorenade områden antogs av Miljö- och bygglovsnämnden 
den 15 december 2020. 

Objekt på Prio-listan 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser gärna att Björkebyskolan hamnar högre upp 
på listan på grund av de allvarliga föroreningshalterna och områdets känslighet. 

Ansökan om statliga bidragsmedel för utredning och/eller 
undersökning 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har meddelat Länsstyrelsens handläggare 
inom FO att vi är intresserade vara med i ett gemensamt bidragsprojekt, MIFO fas 
2, för nedlagda kemtvättar. Förhoppningen är att fler kommunen deltar samt att 
LST kan vara huvudman.  
 
Järfälla kommun arbetar även med att se över ansvaret och utreda möjligheten för 
bidragsansökningar gällande två förorenade områden avseende askförorening 
inom Björkebyskolan och Jakobsbergs skol och idrottsområde (Id 124791 och 
124674). Båda objekt ligger inom riskklass 1 varav Jakobsbergstippen ligger 
bland de 30 första. MoH ser gärna att Björkebyskolan hamnar högre upp på listan 
på grund av de allvarliga föroreningshalterna och områdets känslighet. 

Önskemål om aktiviteter för tillsynsvägledning eller övriga 
synpunkter på regionala programmet 
Vi uppskattar all typ av tillsynsvägledning liknande InFO-bladet, träffar mm. I 
våras hade vi ett särskilt möte ang. kemtvättar som vi uppskattade extra mycket. 
Vi ser gärna fler branschspecifika träffar med fördjupade diskussioner. 
 

Lidingö 

Beskrivning av kommunens strategi för- och arbete med förorenade 
områden 
 

Handlingsplan 
Kommunen tog fram en handlingsplan 2020–2022 där vi planerade allt arbete 
med förorenade områden. Tanken är att antingen ta fram en ny handlingsplan eller 
uppdatera befintlig handlingsplan. Fokus blir som alltid att hantera inkommande 
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via anmälningar och exploateringsärenden men vi har även fått till en sanering av 
före detta Rudboda skjutbana. 

Objekt på Prio-listan 
Inga synpunkter. 

Ansökan om statliga bidragsmedel för utredning och/eller 
undersökning 
Vi har ett objekt där vi anser att det finns vissa förutsättningar för att söka bidrag 
till en MIFO 2 undersökning. Stora Höggarn ACC gruppen. Vi bedömer dock att 
vi behöver lite med vägledning kring detta innan vi kan göra detta. Vi har inte 
heller haft någon kontakt med berörd privat fastighetsägare/verksamhetsutövare. 

Önskemål om aktiviteter för tillsynsvägledning eller övriga 
synpunkter på regionala programmet 
Vägledning kring att söka bidrag till åtgärder/undersökningar. 
 

Nacka  

Beskrivning av kommunens strategi för- och arbete med förorenade 
områden 
I Nacka pågår planering, bebyggelse och markarbeten inom tidigare industriområden. 
Kommunen bevakar att markundersökningar och åtgärdsutredningar tas fram i tidigt 
skede under planarbetet. Planarbetet utförs i samband med tillsynsmyndigheten vid 
komplicerade ärenden. Planbestämmelser kopplade till markföroreningar skrivs in i 
planer där det finns behov. Miljöenheten ska t. ex godkänna marksaneringsåtgärder 
innan bygglov får medges. 
 
Östra Cisternområdet, Kvarnholmen, Stockholms Superfosfatfabrik AB, Finnberget 
och Svenska Bilfabriken AB Augustendal (Nacka Strand) är 3 objekt som getts 
riskklass 1. Dessa är exploateringsområden, i olika skeden från uppstart av detaljplan 
till byggskede. Cisternområdet Kvarnholmen är åtgärdat, och tillsyn utförs för 
uppföljningsarbetet, samtidigt som exploatering av området pågår. Vid Bergs 
oljehamn pågår verksamhet idag fram till 31 december 2036. Under de tre sista åren 
kommer verksamheten att vara inriktad på avveckling och återställning av 
fastigheten. 
 
Länsstyrelsen har inventerat 11 stycken fritidsbåtshamnar och båtuppställningsplatser 
och fört upp dessa på listan över objekt med riskklass 1. Kommunen har med stöd av 
LOVA-bidrag fått möjlighet att låna ut mätinstrument för kontroll av giftig färg på 
båtskrov. Syftet är att stimulera båtklubbarnas eget arbete för att stoppa spridning av 
föroreningar från båtskrov. Nacka Kommun fokuserar under året på tillsyn avseende 
fritidsbåtshamnar. 
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Handlingsplan 
Nacka kommun har inte inkommit med uppgifter om handlingsplan. 

Objekt på Prio-listan 
Kommunen bedömer inte att det finns andra objekt som behöver införas på 
priolistan. Excelfil uppdaterad. 

Ansökan om statliga bidragsmedel för utredning och/eller 
undersökning 
Statliga bidrag för utredning och åtgärder vid båtklubbarna vore välkommet. 
Båtklubbarna själva har ofta mycket begränsade medel och kommer ha svårt att 
utföra ett fullskaligt saneringsarbete utifrån de medel de kan avvara. Ett hinder för 
ansökan av bidrag är att det endast är möjligt att söka statligt bidrag om det inte 
finns någon som är ansvarig verksamhetsutövare. Eftersom intresset att exploatera 
i Nacka är stort begränsas möjligheterna att söka statliga bidrag. 

Önskemål om aktiviteter för tillsynsvägledning eller övriga 
synpunkter på regionala programmet 
Båtklubbar 

• Dela erfarenheter och exempel från undersökningar och åtgärder vid 
båtklubbar och båtuppställningsplatser. 

• Utifrån båtklubbarnas begränsade tillgångar önskar vi exempel och 
erfarenhetsåterföring på kostnadseffektiva åtgärdsförslag för båtklubbar. I 
Nacka har vi flera båtklubbar som fortsatt är aktiva och som planerar att 
fortsätta sin verksamhet. Åtgärderna ska därmed vara effektiva för att 
undvika spridning samtidigt som verksamheten inte återkontaminerar den 
åtgärdade marken. 

Utöver detta bedömer vi att detta är viktiga för tillsynsvägledning framöver: 
Tillsyn för PFAS 
I Nacka har PFAS noterats i ytvatten och grundvatten, och kan påverka både 
ytvattenrecipienter, hälsoaspekter vid badplatser, vid intag av fisk och 
grundvattentillgångar. Vi skulle behöva stöd i hur tillsyn ska utövas för att 
begränsa spridningen av PFAS. Vi skulle också behöva stöd hur riskbedömning 
ska göras om exponering för människa och miljö. 

• PFAS halter i ytvatten/badplatser 

• Stöd för bedömning av risker 

• Hur ska vi bedriva tillsyn för att begränsa att PFAS sprids. 

• Erfarenhetsåterföring 
Bly 
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Det har de senaste åren varit på tapeten att riktvärdet för bly kommer att sänkas. 
När detta blir aktuellt behövs stöd för hur vi ska bedöma behovet av sanering. I 
undersökningar och saneringsåtgärder inom stadsmiljöer/fyllnadsmaterial är bly 
ofta en styrande parameter. Saneringsbehovet framöver, men också på redan 
sanerade områden, behöver klargöras. 

• Sänkta riktvärden för bly. När införs detta? 

• Hur påverkar detta behov för sanering? 
Masshantering 
I många exploateringsprojekt utförs ingen provtagning om massorna ska 
transporteras direkt till deponi. Ofta beror detta på tids- och/eller platsbrist på 
entreprenadområdet. Det är då upp till mottagningsanläggningen att kontrollera 
föroreningsinnehållet. Är detta ett provtagningsförfarande som fungerar? Vilka 
krav har mottagningsanläggningar om att provta materialet, och hur garanteras att 
materialet som sedan säljs är kontrollerat rent? 

• Hur sköts kontrollerna på mottagningsanläggningarna/deponier? 

• Hur vet vi att massorna som köps in är rena? 

• Vägledning för vilka krav som ska ställas för material som ska 
transporteras iväg (provtagningsomfattning). 

 

Norrtälje 

Beskrivning av kommunens strategi för- och arbete med förorenade 
områden 
Då det exploateras mycket i Norrtälje kommun har vi bara arbetat med händelsestyrt 
arbete med avseende på förorenade områden och det har inte funnits tid för 
egeninitierat arbete. Vi har tagit fram en handlingsplan för Förorenade områden och 
påbörjat en ansvarsutredning gällande banvallen Rimbo-Kårsta. Vi kommer fortsätta 
arbeta händelsestyrt men även börja arbeta utifrån den framtagna handlingsplanen.  

Handlingsplan 
Norrtälje kommun har en fastställd handlingsplan. 

Objekt på Prio-listan 
Banvallen Rimbo-Kårsta, finns inte i EBH-stödet idag, pågående 
ansvarsutredning.  

Önskemål om aktiviteter för tillsynsvägledning eller övriga 
synpunkter på regionala programmet 
Vi skulle vilja ha tillsynsvägledning när det gäller avfall som används för ex. 
utfyllnader och det därmed skapas ett förorenat område. 
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Nykvarn 
Kommunen har inte lämnat några uppgifter till Länsstyrelsen i samband med 
regionala programmet. 

Salem 
Kommunen har inte lämnat några uppgifter till Länsstyrelsen i samband med 
regionala programmet. 

Sigtuna  
Kommunen har inte lämnat några uppgifter till Länsstyrelsen i samband med 
regionala programmet. 

SMOHF (Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund) 

Beskrivning av kommunens strategi för- och arbete med förorenade 
områden 
Ej svarat i skrivelsen men bifogat handlingsplan. 

Handlingsplan 
Handlingsplan finns för 2022–2023 

Objekt på Prio-listan 
Objekt på PRIO-listan uppdaterade. 
 

Sollentuna 

Beskrivning av kommunens strategi för- och arbete med förorenade 
områden 
Kommunen avsätter varje år pengar för att undersöka, riskklassa samt eventuellt 
efterbehandla förorenade områden som återfinns på kommunal mark där 
exploateringar ej är planerade inom en snar framtid.  
 
Under 2022 har det utförts saneringar vid: 

• Väsby 5:1, Sollentuna skjutbana (Id 126928) 
 

Undersökningar har utförts vid: 
• Rotebro 3:15, före detta deponi/upplag intill bostäder (Id 176336) 
• Rotebro 3:12, Holmbodatippen (Id 126863) 

 
Arbete är fokuserat på att ta fram eventuella efterbehandlingsåtgärder och 
undersöka eventuell spridning till omgivningen, främst närliggande ytvatten, som 
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kan ske från objekten. Undersökningar har även utförts vid gamla 
båtuppläggningsplatser. Undersökningen har varit fokuserad på marken.  
 
Följande före detta båtuppläggningsplatser har undersökts: 

• Tureberg 29:31; Tureberg 29:33, Sollentuna Båtklubb, (Id 126907) 
• Sjöberg 7:3; Tureberg 29:53, Turebergs båtklubb, Nytorp (Id 126908) 
• Tureberg 29:52, Edsbergs båtklubb, Nytorp (Id 126904) 

Handlingsplan 
Framtagande av en handlingsplan påbörjades 2017. Den ska nu uppdateras och 
arbetet har påbörjats. 

Objekt på Prio-listan 
Sollentuna kommun har inget objekt som har riskklass 1 i dagsläget. 
 

Solna  

Beskrivning av kommunens strategi för- och arbete med förorenade 
områden 
Miljöskyddsenhetens arbete med förorenade områden består till största delen av 
händelsestyrda ärenden. Flera stora infrastruktur- och byggnationer pågår vilket 
medför att tidigare förorenad mark löpande åtgärdas på många platser. 
Miljöskyddsenheten besvarar underrättelser om påträffade föroreningar, granskar 
provtagningsrapporter och handlägger anmälningar om avhjälpandeåtgärder. I 
många fall ställer också miljöskyddsenheten krav på kompletterande 
undersökningar av både mark och grundvatten. Inkomna slutrapporter granskas 
löpande. Problemet med förorenat grundvatten har fått mer uppmärksamhet under 
de senaste åren och provtagning för att kartlägga utbredning och risker pågår 
löpande. Detta arbete kommer att fortsätta framöver. Den händelsestyrda tillsynen 
omfattar även de undersökningar och eventuella åtgärder som vidtas vid 
avetablering och sanering efter olyckor.  
 
Miljöskyddsenheten har tidigare lagt stort fokus på inrapportering till EBH-stödet 
för att ”komma i kapp”. Enhetens avsikt är att arbeta i enlighet med den rutin som 
länsstyrelsen tagit fram och förankrat i kommunen men enheten har märkt att det 
är stor risk att rapporteringen nedprioriteras vilket gör att rapporteringen inte alltid 
ligger i fas. 
 
Exempel på egeninitierad tillsyn: 

• I Solna påträffas förorenad mark vid nästan alla grävarbeten. 
Miljöskyddsenheten arbetar aktivt med att fånga upp alla byggprojekt för 
att säkerställa att tillräckliga undersökningar och åtgärder vidtas. 
Miljöskyddsenheten försöker så tidigt som möjligt komma i kontakt med 
verksamhetsutövare inför byggnationer för att ha möjlighet att lämna 
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synpunkter. Exempelvis bevakas ärendelistor från byggnadsnämnden. 
Miljöskyddsenheten har också utvecklat kontakten med planhandläggare 
och byggnadsinspektörer så att de till exempel informerar oss direkt när de 
får kännedom att en miljöteknisk markundersökning kommer eller håller 
på att utföras inför byggnation. 
 

• Miljöskyddsenheten genomför tillsyn på Snabbtvätt. Statligt bidrag har 
beviljats Solna stad för åren 2020–2022 för arbete med en huvudstudie vid 
objektet. Miljöskyddsenheten har haft avstämningar med 
Stadsledningsförvaltningen och konsulten som genomför undersökningen 
och har lämnat synpunkter på provtagningsplaner och resultat.  
 

• Miljöskyddsenheten ställer i allt större omfattning krav på undersökning 
av grundvattnet som komplement till markundersökningar vid 
exploateringar och avhjälpandeåtgärder. Parametrar som i regel ingår vid 
provtagningen är bland annat metaller, PAH:er, klorerade alifater och 
PFAS. 

Handlingsplan 
Någon skriftlig handlingsplan för nästa års arbete med förorenade områden har 
inte upprättats. Miljöskyddsenheten har för avsikt att under hösten 2022 ta fram 
en handlingsplan för arbetet med förorenade områden. 
 
Prioriterade arbetsområden 
I behovsplanen delas de olika arbetsområden som faller under 10 kapitlet 
miljöbalken upp för att tydliggöra tillsynsinsatserna. Det är ännu för tidigt att säga 
hur mycket tid som kommer läggas på respektive område eftersom tillsynsplanen 
för 2023 ännu inte är antagen. Det finns dock inget som tyder på att resurserna 
kommer vara lägre 2023 jämfört med 2022. Arbete med riskklassningar och 
ansvarsutredningar har prioriterats lägre tidigare år och kan även komma att 
prioriteras lägre 2023. Bedömningen är ändå att åtgärdstakten i staden är hög. 
 
Nedanstående områden finns för närvarande med i behovsutredningen för år 
2022–2024: 

• Upplysning föroreningar, anmälningar avhjälpande 
• Föroreningar vid ledningsschakt 
• Riskklassningar 
• Ansvarsutredningar  
• Krav på undersökningar av misstänkta föroreningar 
• Frågor och förorenade fastigheter, uppdatering EBH-stödet 
• Deponier 
• PCB (i fogmassor) 
• Kvicksilver i avloppsrör 
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Objekt på Prio-listan 
Miljöskyddsenheten har gått igenom prioriteringslistan. Enheten anser att det av 
prioriteringslistan behöv uppdateras information gällande objekt Snabbtvätt. 
Arbetet med huvudstudien pågår fortfarande och en ansökan om att lägga till 
fastigheter till huvudstudien kommer lämnas in i höst tillsammans med en 
reviderad ansvarsutredning. I övrigt finns inga synpunkter. 

Ansökan om statliga bidragsmedel för utredning och/eller 
undersökning 
Solna stad har beviljats bidrag för åren 2020–2022 för en huvudstudie avseende 
objektet snabbtvätt. En ansökan om att lägga till fler fastigheter till huvudstudien 
kommer lämnas in under hösten tillsammans med en reviderad ansvarsutredning. 
Staden har sedan tidigare en dialog med länsstyrelsen om detta. 

Önskemål om aktiviteter för tillsynsvägledning eller övriga 
synpunkter på regionala programmet 
"Miljöskyddsenhetens önskemål från tidigare år är i stort desamma inför 2023: 

• Stöd i tillsyn avseende nedlagda deponier. 

• Tillsynsvägledning kring ansvarsutredningar behövs. 

• Stöd i vilka krav som bör ställas på provtagning och hantering ur 
masshanteringssynpunkt. 

o Vad händer med massorna på mottagningsanläggningar? 
o Samordna så att tillsynsmyndigheter för mottagningsanläggningar 

får berätta om vilka krav som ställs. Be kommunala mottagare 
(t.ex. Sörab) berätta hur massorna hanteras.  

• Vägledning kring provtagning vid ledningsschakt. 
o Hur omfattande behöver provtagningen vara? Vad kan lämnas 

kvar. Kommungemensamma bedömningar vore önskvärt, särskilt i 
de fall verksamhetsutövare har verksamhet i fler kommuner.  

• Stöd vid tillämpning av platsspecifika riktvärden – vilka antaganden är 
rimliga, t.ex. när det gäller markmiljö och skydd av grundvatten? 

• Fortsatt stöd i ärendet gällande Snabbtvätt, bland annat när resultat från de 
undersökningar som planeras kommer.  

• Fortsätta ha fokusområden vid träffar (exempelvis något av ovanstående) 
och då be flera kommuner presentera hur man arbetar eller har handlagt ett 
ärende med fokus på ovanstående frågor.  

Miljöskyddsenheten anser att det är positivt att länsstyrelsen anordnar 
utbildningar och informationsträffar för inspektörer med olika erfarenhet av arbete 
med förorenad mark. 
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SRMH (Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor) 

Beskrivning av kommunens strategi för- och arbete med förorenade 
områden 
Under det senaste året har kontoret främst handlagt händelsestyrda 
ärenden med en koppling till exploatering. Många områden omvandlas till 
bostadsområden, vilket främst sker inom Täby kommun och kommer att 
fortsätta en bra tid framöver. Liknande utveckling sker även inom Vaxholms stad 
dock inte hittills i lika stor omfattning som i Täby, men ett antal exploateringsärenden 
har även handlagts för den kommunen. 
Kontoret kommer att arbeta mer strategiskt och följaktligen intensifiera arbetet med 
inventering och klassificering av prioriterade objekt i enlighet med Naturvårdsverkets 
Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO). 
Egeninitierat arbete har utförts genom inventering och klassificeringar enligt MIFO-
Fas 1 av deponier i Vaxholm och Täby samt prioriterade båtuppställningsplatser i 
Vaxholm. 

Handlingsplan 
Handlingsplaner för det strategiska arbetet med förorenade områden har 
tagits fram av kontoret varav en för Vaxholms stad och en för Täby 
kommun. 

Objekt på Prio-listan 
SRMH har inga objekt på listan. 

Önskemål om aktiviteter för tillsynsvägledning eller övriga 
synpunkter på regionala programmet 
Tillsynsvägledning kring ansvarsutredningar behövs. 
 

Stockholm 

Beskrivning av kommunens strategi för- och arbete med förorenade 
områden 
Händelsestyrd tillsyn 
Stockholms stads arbete avseende förorenade områden har även fortsättningsvis 
dominerats av det händelsestyrda arbetet. Under 2022 har det hittills (2022-08-18) 
inkommit 61 anmälningar om avhjälpande av förorening och 87 underrättelser om 
påträffad förorening till kommunen. Utöver det har det inkommit underlag till 
sedan tidigare pågående ärenden ex. analysresultat från länsvattenhantering och 
slutrapporter efter avslutat sanering. På grund av det stora antalet inkomna ärenden 
prioriteras anmälningsärenden i första hand. Förutom ärendehanteringen stöttar 
tillsynen löpande stadsbyggnadskontorets och miljöförvaltningens planhandläggare i 
frågor som rör föroreningar och sulfidbergshantering. Föroreningsfrågan 
uppmärksammas även i form av internremisser och granskning av inkomna underlag i 
samband med värmepumpsansökningar. Kommunen får även frågor angående 
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föroreningar från både allmänhet, konsulter, jurister och fastighetsägare. Det 
händelsestyrda arbetet bedöms pågå på liknande sätt även de närmast kommande 
åren. 
 
Egeninitierad tillsyn 
Förvaltningen har under året genomfört eller påbörjat egeninitierad tillsyn genom 
att interna medel tillförts området. Det mesta av medlen har under åren kommit 
med kort varsel och har nyttjats på, utifrån föreutsättningarna, bästa möjliga sätt. 
 
2021/2022 (främst 2021) 
 

• Upphandling av översiktlig undersökning (screening) av 10 MIFO-objekt 
med riskklass 2 (baserat på MIFO fas 1) m a p förekomst av klorerade 
lösningsmedel. 
 

• Upphandling av grundvattenundersökning i södra delen av Ulvsunda 
industriområde. 
 

2021/2022 
 

• Framtagande av en prioriteringslista över potentiellt förorenade områden i 
staden som inte är föremål för exploatering. Projektet genomfördes i 
samarbete med stadens exploateringskontor och prioriterar MIFO-objekt 
där staden har rådighet. Miljöförvaltningens intresseområde omfattar även 
annan mark än den som lyfts fram i detta projekt. 
 

• Stöttat förvaltningens miljöanalysavdelning i framtagande av en 
vägledning för länsvattenhantering. Påbörjat en ny anmälningsblankett för 
detta avseende samt påbörjat revidering av den befintliga blanketten för 
§28-anmälningar. 
 

2022 
 

• Upphandling av översiktlig undersökning motsvarande MIFO fas 2 på sex 
MIFO-objekt med riskklass 2, där klorerade lösningsmedel använts och 
verksamheten lades ned innan eller strax efter 1969. 
 

• Upphandling av kartläggning/arkivstudie av markföroreningssituationen 
vid kolonilotterna i staden.  
 

• Upphandling av ansvarsutredningar för MIFO-objekt som är bekräftat 
förorenade. (pågår vid färdigställande av det regionala programmet) 
 

• Upphandling av undersökningar i anslutning till tre deponier i staden. 
 

• Framtagande av en behovsutredning för arbetet med förorenade områden. 
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Vad gäller den egeninitierade tillsynen har förvaltningen för avsikt att utföra 
undersökningar enligt MIFO-fas 2 för objekt som fått riskklass 1–2 enligt MIFO 
fas 1, men som ännu inte undersökts. Ett urvalskriterium planerar vara att det, 
utifrån en mycket förenklad ansvarsutredning, inte finns någon ansvarig enligt 
miljöbalken. En annan grund för urval är att klorerade lösningsmedel kan ha 
använts på objektet. Hur många objekt som kommer att omfattas per år beror på 
vilka medel som finns. Den egeninitierade tillsynen omfattar också en pågående 
översyn av tidigare industribyggnader där nu känsligare verksamhet som till exempel 
förskola bedrivs. Även här läggs stort fokus på om klorerade lösningsmedel kan ha 
använts. 

Handlingsplan 
Förvaltningen har ingen aktuell handlingsplan, det underlag som i dag finns 
tillgängligt är prioriteringslistan som tagits fram i samarbete med kommunens 
exploateringskontor, vilken berör MIFO-objekt på stadens mark. Därutöver ligger 
fokus framför allt på områden/MIFO-objekt där klorerade lösningsmedel kan ha 
använts samt områden som har fått en ny och känsligare markanvändning. 

Objekt på Prio-listan 
Se uppdateringar i listan. Uppdateringar har gjorts utifrån det arbete som kommunen 
genomförts samt kommunens egen prioriteringslista som omnämns ovan. Båtklubbar 
finns med på stadens prioriteringslista. Uppgiften ligger främst hos stadens 
exploateringskontor som ser över ansvar och möjligheten till finansiering. 
Miljöförvaltningen bedriver tillsynen av eventuella undersökningar och åtgärder som 
genomförs. 

Nedan beskrivs kort vilka objekt kommunen har för avsikt att se över inför 
kommande uppdateringar. I samband med framtagande av stadens prioriteringslista 
har det uppmärksammats att det finns ett behov av att kommunen ser över nuvarande 
riskklass (1) för följande objekt: 

• 127398 Nitroglycerin Aktiebolag m.fl., Vinterviken 

• 127372 Södermalms Trävaru AB, Henriksdal 

• 193157 PCB-förorenade sediment, Nockebybron 

• 128569 Radius AB m.fl., Västberga 

Vinterviken är ett sanerat objekt och Södermalms Trävaru bedöms också vara det.  

Undersökning av PCB-förorenade sediment vid Nockebybron visar på att 
föroreningarna ligger relativt långt ut i fjärden och överlagras av renare lager samt att 
mobiliseringsriskerna för föroreningarna är små om sedimenten lämnas orörda. 

Radius är delvis undersökt och sanerat. 

Kommunen har genom sin prioriteringslista även uppmärksammat objekt med 
riskklass 2 där markanvändningen har bedömts vara känslig (bostäder och/eller 
skolverksamhet) och/eller är kopplade till resultat från genomförda 
markundersökningar som indikerar en miljö- och hälsorisk: 

• 128496 Stockholms Yllefabrik, Reimersholme 
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• 127929 Gustav G Folcker, färgeri, Adolfsberg 

• 127535 Mariebergs ammunitionsfabrik 

• 128220 Ekensbergs varv 

• 128183 Bergsunds mekaniska verkstad 

Önskemål om aktiviteter för tillsynsvägledning eller övriga 
synpunkter på regionala programmet 
Stöd i vilka krav som bör ställas på provtagning och hantering ur 
masshanteringssynpunkt. Vad händer med massorna på mottagningsanläggningar? 
Samordna så att tillsynsmyndigheter för mottagningsanläggningar får berätta om 
vilka krav som ställs. Be kommunala mottagare (t.ex. Sörab) berätta hur massorna 
hanteras. 
 
Sundbyberg 

Beskrivning av kommunens strategi för- och arbete med förorenade 
områden 
Miljöenheten i Sundbybergs stad har främst arbetat med händelsestyrd tillsyn kopplad 
till exploatering. Utöver det har vi även påbörjat arbetet med att gå igenom EBH-
stödet genom att succesivt kartlägga och uppdatera våra tillsynsobjekt. Detta för att 
kunna arbeta mer med egeninitierad tillsyn under kommande år. Utöver det arbetar 
kommunens planenhet aktivt med förorenad mark kopplat till detaljplanearbetet.  
När EBH-stödet uppdaterats och strukturerats upp är tanken att miljöenheten ska 
jobba mer aktivt med egeninitierad tillsyn på de objekt som prioriteras i 
handlingsplanen för förorenade områden.  

Handlingsplan 
En handlingsplan är framtagen men är ännu inte fastställd. 

Objekt på Prio-listan 
Miljöenheten i Sundbyberg har inga synpunkter eller förslag på nya objekt. 

Ansökan om statliga bidragsmedel för utredning och/eller 
undersökning 
Detta är inte aktuellt för Sundbyberg i dagsläget. 

Önskemål om aktiviteter för tillsynsvägledning eller övriga 
synpunkter på regionala programmet 
Vägledning kring provtagning vid ledningsschakt. Hur omfattande behöver 
provtagningen vara? Vad kan lämnas kvar. Kommungemensamma bedömningar 
vore önskvärt, särskilt i de fall verksamhetsutövare har verksamhet i fler 
kommuner. 
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Södertälje  

Beskrivning av kommunens strategi för- och arbete med förorenade 
områden 
Sammanfattning av ärenden  
Bifogat som bilaga 2 finns en samanställning av alla startade ärenden inom ämnet 
förorenade områden i Södertälje kommun under perioden 2021-08-31 t o m 2022- 08-
30. I denna sammanställning är inte ärenden så som granskning av detaljplaner samt 
rådfrågningar inkluderade. Det totala antalet händelsestyrda ärenden gällande 
anmälningsärenden, rådfrågningar och konsultationer uppgår årligen till ca 80. I 
kommunen är antalet planärenden där förorenad mark hanteras ca 25 årligen. 
 
Anmälan enligt 28 §  
Under perioden 2021-08-31 t o m 2022-08-30 har 23 anmälan enligt 28 § om 
efterbehandling av förorenat markområde inkommit till miljökontoret. 
Kommunens planerade arbete med förorenade områden under 2021–2022  
 
Händelsestyrd tillsyn  
Inom det händelsestyrda arbetet planeras fortsatt handläggning av granskning av 
detaljplaner i exploateringsärenden, rådfrågningar och tillsynsinsatser vid 
anmälningsärenden vid sanering- och grävarbeten. Miljökontorets miljöinspektörer 
har under året märkt att antalet inkommande ärenden som rör masshantering, lagring 
och återvinning av förorenade massor (icke-farligt avfall) i anläggningsändamål har 
ökat. Vi bedömer således att en ökande del av tillsynen inom förorenade områden blir 
händelsestyrd. 
 
Egeninitierad tillsyn  
Södertälje kommun strävar efter att öka möjligheterna för att genomföra egeninitierad 
tillsyn. Målet inom det egeninitierade tillsynsarbetet är att få till undersökningar och 
åtgärdsutredningar på prioriterade objekt som i sin tur kan leda till saneringsåtgärder. 
Antalet prioriterade EBH-objekt i kommunen uppgår till 40 objekt med riskklass 1 
och 2 och 52 objekt med riskklass 3 och 4. En översyn pågår av ansvarig 
tillsynsmyndighet för vissa objekt i samband med ärende om överlåtelse av tillsyn. På 
grund av hög arbetsbelastning och begränsade personalresurser har den egeninitierade 
tillsynen fått stå tillbaka till förmån för den händelsestyrda tillsynen och det är troligt 
att även kommande rapporteringsperiod kommer att innebära företrädelsevis 
händelsestyrt arbete för miljökontoret. 
 
Undersökning av deponier enligt MIFO fas 2  
Kommunen har genom sin nuvarande eller tidigare verksamhet ansvaret för utredning 
och åtgärder för ett 50 tal förorenade områden. Utöver dessa finns även 16 nedlagda 
kommunala deponier. Stadsbyggnadskontoret i Södertälje kommun planerar att utföra 
utredningar enligt MIFO-fas 2 av deponierna under perioden 2021–2030 som 
kommunens avfallsplan omfattar. 
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Handlingsplan 
Handlingsplanen som antogs våren 2021 är under perioden 2021–2023 styrande för 
kommunens arbete med förorenade områden. I handlingsplanen beskrivs kommunens 
mål och strategi för arbetet med förorenade områden. På grund av hög arbetsbelastning 
och begränsade personalresurser har tidplanen inte hållits och ingen egeninitierad tillsyn 
har utförts under rapporteringsperioden 2021–2022. 

Objekt på Prio-listan 
Inga synpunkter eller förslag på nya objekt. 

Ansökan om statliga bidragsmedel för utredning och/eller 
undersökning 
I dagsläget har Södertälje kommun inget tydligt objekt som vi bedömer lämpligt 
för ansökan om statliga bidragsmedel. 

Önskemål om aktiviteter för tillsynsvägledning eller övriga 
synpunkter på regionala programmet 
Stöd i tillsyn avseende nedlagda deponier. 
 

Upplands-Bro 

Beskrivning av kommunens strategi för- och arbete med förorenade 
områden 
Under det senaste året har det varit flera som sagt upp sig och nya som har börjat. De 
nya personerna har börjat arbeta och planera för att ta fram en handlingsplan från 
EBH-portalen under 2023 och ska sätta sig in i området genom EBH-portalen och 
Naturvårdsverkets vägledning. Egeninitierad tillsyn har inte varit möjlig under detta 
år, men kommer att prioriteras efter att handlingsplanen är på plats. 

Handlingsplan 
Framtagande av handlingsplan planeras under 2023. 

Objekt på Prio-listan 
Har inga synpunkter på prioriteringslistan detta år. 

Ansökan om statliga bidragsmedel för utredning och/eller 
undersökning 
Upplands-Bro kommun har inte för avsikt att ansöka om bidrag för utredningar 
eller undersökningar detta år. 

Önskemål om aktiviteter för tillsynsvägledning eller övriga 
synpunkter på regionala programmet 
Stöd vid tillämpning av platsspecifika riktvärden – vilka antaganden är rimliga, 
t.ex. när det gäller markmiljö och skydd av grundvatten? 
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Miljöskyddsenheten anser att det är positivt att länsstyrelsen anordnar 
utbildningar och informationsträffar för inspektörer med olika erfarenhet av arbete 
med förorenad mark. 
 

Upplands Väsby 

Beskrivning av kommunens strategi för- och arbete med förorenade 
områden 
Planering av tillsyn på före detta kemtvättar pågår. Händelsestyrd tillsyn som 
bedrivits under det senaste året kommer att uppdateras i EBH-stödet. Handlingsplan 
finns och kommunen jobbar enligt handlingsplanen. 

Handlingsplan 
Kommunen har en gällande handlingsplan för arbetet med förorenade område giltig 
till och med 2023-12-31. 

Objekt på Prio-listan 
Har uppdaterat listan. 

Ansökan om statliga bidragsmedel för utredning och/eller 
undersökning 
Detta är inte aktuellt för 2023. 

Önskemål om aktiviteter för tillsynsvägledning eller övriga 
synpunkter på regionala programmet 
Inga önskemål. 
 

Vallentuna 

Beskrivning av kommunens strategi för- och arbete med förorenade 
områden 
Under det senaste året har bygg- och miljötillsynsnämnden arbetet med följande:  
 
Händelsestyrd tillsyn 

• Handläggning av inkomna underrättelser om förorening, handläggning av 
anmälda avhjälpandeåtgärder.  

• Granskning av detaljplaner som berörs av förorenade områden.  
 
Egeninitierad tillsyn 

• Påbörjat arbete med att riskklassificera och utreda ansvar för det nedlagda 
järnvägsspåret mellan Kårsta och Rimbo.  

 
Övrigt 
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• Intern resurs till projektledare och kommunala miljöplanerare. Granskning av 

upphandlingsunderlag, provtagningsplaner och miljötekniska undersökningar.  
 

• Påbörjat ett internt kvalitetsarbete av data som finns inlagd i EBH-stödet. 
Miljöavdelningen har identifierat vissa brister i den data som finns så som 
felaktiga fastighetsbeteckningar, felaktiga koordinater och eftersläpande 
inrapportering av nya förorenade områden.  

 
• Tagit fram ett förslag till intern handlingsplan för Bygg- och 

miljötillsynsnämnden. 
 
I sin roll som lokal tillsynsmyndighet avser bygg- och miljötillsynsnämnden via 
miljöavdelningen, att: 
 

• Fortsätta med riskklassning av pågående verksamheter  
• Fortsätta med revidering av data som återfinns i EBH.  
• Påbörja ett arbete med översyn av branschen drivmedelshantering. 

Miljöavdelningen har identifierat att drivmedelsanläggningar som lades ned 
innan 1969 är inte kartlagda, dvs återfinns ej i nämndens register.  

Handlingsplan 
Vallentuna kommun saknar fastställd kommunövergripande handlingsplan för arbetet 
med förorenade områden, men verkar för att upprätta en under åren 2023–2026. 

Objekt på Prio-listan 
Saknar objekt på priolistan. 

Ansökan om statliga bidragsmedel för utredning och/eller 
undersökning 
Inte aktuellt 

Önskemål om aktiviteter för tillsynsvägledning eller övriga 
synpunkter på regionala programmet 
Fortsätta ha fokusområden vid träffar (exempelvis något av ovanstående) och då 
be flera kommuner presentera hur man arbetar eller har handlagt ett ärende med 
fokus på ovanstående frågor. 
 
Värmdö 

Beskrivning av kommunens strategi för- och arbete med förorenade 
områden 
Tillsynen har omfattat hantering av anmälningar om efterbehandling samt uppföljning 
efter efterbehandling utförts. Vi har även deltagit i arbete med detaljplaner och 
översiktsplan i frågor gällande förorenade områden.  
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I nuläget arbetar vi med att ta fram en handlingsplan för förorenade områden, den är 
ännu inte antagen av kommunen. 

Handlingsplan 
Handlingsplan är framtagen men inte antagen än. 

Objekt på Prio-listan 
Inget svar. 

Önskemål om aktiviteter för tillsynsvägledning eller övriga 
synpunkter på regionala programmet 
Vägledning inom förorenade sediment och kopplat till båtverksamheter. 
 

Österåker  

Beskrivning av kommunens strategi för- och arbete med förorenade 
områden 
Under år 2022 har Österåkers kommun arbetat framför allt med de prioriterade 
objekten i enlighet med den bifogade Excel-fil. Det vill säga objekt med riskklass 1 
eller 2 där bland annat uppföljning av tidigare föreläggande samt nya föreläggande 
skrivits för att framför allt få in en åtgärdsutredning och åtgärdsplan av 
verksamhetsutövarna för dessa objekt. Till år 2023 ska en handlingsplan tas fram för 
Österåkers arbete med förorenade områden. Fortsatt prioritering av riskklass 1 och 2 
objekten genom att exempelvis följa upp föreläggandena. Fler inventeringar ska även 
genomföras för att riskklassa fler objekt. 

Handlingsplan 
Österåker arbetar med att ta fram en handlingsplan till 2023. 

Objekt på Prio-listan 
Inga synpunkter i nuläget. 

Ansökan om statliga bidragsmedel för utredning och/eller 
undersökning 
Inte aktuellt just nu, men kommer komma i framtiden 

Önskemål om aktiviteter för tillsynsvägledning eller övriga 
synpunkter på regionala programmet 
Miljöskyddsenheten anser att det är positivt att länsstyrelsen anordnar 
utbildningar och informationsträffar för inspektörer med olika erfarenhet av arbete 
med förorenad mark. 
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