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MÅL OCH BAKGRUND 

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. 

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

påverkar vår miljö har ökat både hos industrier och hos allmänhet. Förr trodde vi att 

naturen var oändlig och oförstörbar och mängder av miljöfarliga ämnen släpptes ut i våra 

marker och vattendrag.  Miljöfarliga ämnen har hamnat 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.  

Sakta men säkert kan föroreningarna sippra ut i grundvattnet och vattendrag och nå 

brunnar och sjöar. 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. Förorenad mark kan 

även påverka vår möjlighet att bo och bruka 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 miljöskador. 

Vid Sveriges länsstyrelser har ett intensivt arbete pågått med kartläggning och inventering 

av landets förorenade områden. Totalt har 80 000 platser lokaliserats där någon form av 

miljö- och hälsofarlig verksamhet förekommit och som kan ha orsakat mark- och 

vattenföroreningar. Arbetet har fortsatt med undersökningar och saneringar, men än är det 

mycket kvar att göra. Åtgärder av enbart de värst förorenade områdena beräknas ta cirka 

40 år i anspråk och kosta minst 45 miljarder kronor. Även om inte alla förorenade 

områden kommer att bli sanerade, pengarna kommer inte att räcka till det, så vet vi nu 

åtminstone var någonstans man ska vara försiktig med att sätta spaden i marken i 

framtiden.  
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MÅL FÖR ARBETET MED FÖRORENADE OMRÅDEN 

Målet inom miljöarbetet i Sverige är att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. 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 så att de 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. 

Kronobergs miljömål 

Länsstyrelsen har fastställt regionala miljömål för perioden 2013-2020. Samtidigt upphävdes 

tidigare regionala mål. För Kronobergs län finns därmed 45 regionala mål som har beslutats 

för att komplettera de nationella besluten. Dialog har skett med länets kommuner samt 

Klimatkommission Kronoberg. Åtgärd för förorenade områden finns under avsnittet 

Giftfri miljö och lyder enligt följande: 

Efterbehandling av förorenade områden:  

Till år 2020 ska 10 prioriterade förorenade objekt ha åtgärdats i länet, räknat från 2007. 

Nationella mål för Länsstyrelsens operativa tillsyn och tillsynsvägledning 

Naturvårdsverkets övergripande nationella mål för Länsstyrelsens operativa tillsyn och 

tillsynsvägledning: 

 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. 

Preciserade regionala mål för Länsstyrelsen i Kronoberg operativa tillsyn och 

tillsynsvägledning för perioden 2016- 2018: 

 Tillsyn ska initieras vid två av Länsstyrelsens 

tillsynsobjekt per år. För att räknas som initierat ska 
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en ansvarsutredning tas fram alternativt ska ett inledande 

undersökningsförberedande möte med det aktuella företaget ha gjorts. 

 Länsstyrelsen ska fortsätta att kvalitetssäkra listorna över tillsynsobjekten i länet 

med avseende på prioritering och tillsynsmyndighet. 

 Länsstyrelsen ska arbeta för att öka kompetensen inom efterbehandlingsområdet på 

länets kommuner genom ökad samverkan, utbildningar och 

tillsynsvägledningsprojekt. 

 

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 PPP- Polluter Pays Principle - Förorenaren betalar). Om ingen ansvarig 

verksamhetsutövare finns kan fastighetsägaren ha 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 är svårt att fastställa ansvar och en juridisk utredning görs i 

varje enskilt fall.  

Naturvårdsverket kan lämna bidrag för undersökningar och åtgärder av prioriterade 

områden där det saknas en ansvarig. Hur dessa pengar får användas regleras i Förordning 

(2004:100) om statsbidrag till åtgärder för utredning och efterbehandling av förorenade 

områden samt av Naturvårdsverkets årliga regleringsbrev. Kommunerna söker bidraget via 

Länsstyrelsen som i sin tur ansöker om bidraget hos Naturvårdsverket.  

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.  
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I regleringsbrevet för 2016 fick Naturvårdsverket ett tillskott till det gamla anslaget för 

avhjälpande av föroreningsskador. Den nya delen av anslaget ska användas specifikt för att 

avhjälpa föroreningsskador på områden där det finns planer på att bygga bostäder. Alla 

typer av bostäder och bostadsstorlekar omfattas av bidraget. För 2016 och 2017 omfattas 

anslaget av 300 miljoner kronor per år och därefter föreslås att anslaget ska vara 200 

miljoner kronor per år. Båda delarna av anslaget kommer att hanteras på liknande sätt. 

Syftet med anslaget är att man ska underlätta bostadsbyggandet på förorenade områden och 

samtidigt bidra till ökat bostadsbyggande.  

 

Förutsättningarna för att söka bidraget är bland annat:  

 

 Kommunen ska som minst ha fattat beslut på kommunfullmäktige om att påbörja 

detaljplaneläggning för bostäder.  

 En ansvarsutredning ska vara framtagen av huvudmannen och godkänd av 

Naturvårdsverket. 

 Statliga medel kan användas för sanering till den nivå som krävs för bostadsändamål 

(känslig markanvändning, KM) så länge den värdeökning som den statligt 

finansierade saneringen medför av fastigheten dras av från det belopp som söks. 

Saneringen ska krävas för att projektet ska bli ekonomiskt bärkraftigt.  

 Fastighetsvärdering och lönsamhetsberäkning ska vara utfört.   

 

Bedömningen av frågan om ansvar innebär ofta omfattade utredningar och komplexa 

juridiska bedömningar. En omprövning av ansvarsbedömningen kan också bli aktuell 

sedan nya omständigheter tillkommit till exempel efter en markundersökning. Frågan om 

ansvar är således ”en levande fråga” vid tillsynsmyndighetens handläggning. 

Erfarenhetsmässigt har det dock visat sig att det är stora vinster med att redan tidigt under 

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

Ansvarsbedömningen blir därför ett arbetsmoment som är återkommande både när det 

gäller ärenden inom inventering, tillsyn eller bidrag.  

 

 

ORGANISATION OCH SAMVERKAN 

Arbetet med förorenade områden sker inte bara på landets länsstyrelser utan även i 

kommunerna och på andra statliga myndigheter. I Kronobergs län finns det 8 kommuner. 

Kommunerna i Kronobergs län är förhållandevis små och i några kommuner finns endast 

en handläggare som arbetar med miljöfrågor där förorenade 

områden ingår. 
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Kronobergs län 

 

Länsstyrelsen i Kronoberg läns organisation 

 

Arbetet med förorenade områden kallas även efterbehandlingsarbete (EBH-arbete). Hos 

Länsstyrelsen i Kronoberg hanteras dessa frågor främst av den så kallade 

efterbehandlingsgruppen, EBH-gruppen, inom Miljöskyddsfunktionen. För närvarande är 

det 3,5 tjänster i EBH-gruppen, som i olika utsträckning arbetar med tillsyn och 

handläggning. Två av tjänsterna finansieras av Länsstyrelsens rambudget och resterande är 

beroende av externa medel från Naturvårdsverket.  

 

Frågor om förorenade områden hanteras även inom andra delar av Länsstyrelsen, till 

exempel inom Vattenvårdsfunktionen, Rättsfunktionen, Miljöstrategiska funktionen och 

Hållbar samhällsplanering. Flertalet av dessa tjänster är ramfinansierade. 
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Organisationsschema över enheter och funktioner inom Länsstyrelsen i Kronoberg 

 

Länsstyrelsens ansvarsområden 

 Samordning av efterbehandlingsarbetet i länet och upprättar det regionala 

programmet. 

 Prioritering av länets förorenade områden samt fördelar och betalar ut bidrag till 

utredningar och åtgärder efter separat ansökan och överläggning med 

Naturvårdsverket. 

 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 (kommuner, 

företag, fastighetsägare, konsulter och till viss del även 

entreprenörer). 
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 Information om förorenade områden i planeringsprocessen (översiktsplaner och 

detaljplaner). 

 Information om förorenade områden i vattenärenden och samrådsärenden (12:6), 

till exempel nya kabeldragningar. 

 Genomföra, följa upp och utvärdera de regionala åtgärderna för att uppnå de 

nationella miljömålen. 

 Överklagningsärenden av kommunala beslut inom till exempel miljöbalken och 

plan- och bygglagen. 

 

Kommunernas ansvarsområden 

 Lämna underlag till regionalt program samt ansökan om bidrag till undersökningar, 

utredningar och åtgärder.  

 Huvudman och ansvar för framtagande av nödvändiga underlag för genomförandet 

av delar av utredningar, undersökningar, åtgärder samt ansvarsutredningar.  

 Tillsyn samt utredning av ansvarsförhållandena för de förorenade områden där 

miljönämnden eller motsvarande är tillsynsmyndighet.  

 Inventering och riskklassning av nedlagda deponier, se Naturvårdsverkets 

föreskrifter, NFS 2006:6.  

 Beakta efterbehandlingsfrågorna vid fysisk planering och beslut om 

markanvändning.  

 Genomföra, följa upp och utvärdera de lokala åtgärderna för att uppnå de nationella 

miljömålen. 

 

LÄNSSTYRELSERNAS DATABAS FÖR FÖRORENADE OMRÅDEN, EBH-STÖDET  

Under 2010 togs en ny 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 misstänkt 

och konstaterat förorenade områden så att informationen kan 

användas för bland annat prioritering av 

efterbehandlingsinsatser (lokalt, regionalt och nationellt), 

användas i planarbetet och vid exploatering. EBH-stödet kan 
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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. Ett projekt pågick under 

flera år för att även kommunerna skulle få tillgång till EBH-stödet. Under 2016 tog dock 

Naturvårdsverket beslutet att inte gå vidare med just detta projekt. Under hösten 2016 

påbörjades ett nytt arbete rörande dataförsörjning och verksamhetsstöd som går under 

namnet Fifo (Framtida Informationsförsörjning Förorenade Områden). Krav på 

tillhandahållande av miljöinformation finns bland annat i Århuskonventionen och i EU:s 

INSPIRE-direktiv.  

 

STRATEGI FÖR ARBETET MED FÖRORENADE OMRÅDEN  

Allmänt 

För att hantera alla de närmare 80 000 misstänkt förorenade platser som länsstyrelserna 

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

mest angelägna objekten. Arbetet med förorenade områden sker stegvis och omfattar i 

huvudsak fyra steg, se figur nedan. 

 
Arbetsgången vid arbetet med förorenade områden 

Inventering och översiktliga undersökningar sker enligt MIFO metodiken (Metodik för 

Inventering av Förorenade Områden). Huvudstudie och åtgärd utförs i enlighet med 

Naturvårdsverkets Kvalitetsmanual för efterbehandling av förorenade områden. Processen 

finns även beskriven i Naturvårdsverkets rapport 5978 ”Att välja efterbehandlingsåtgärd”. 

Efter varje steg görs en bedömning om man behöver gå vidare till nästa eller inte.  

Arbetet med förorenade områden drivs antingen via tillsyn (om det finns en ansvarig) eller 

statsbidrag (om ansvarig saknas) eller en kombination av båda. Arbetets upplägg är i 

huvudsak detsamma oavsett om det finns en ansvarig eller inte. 

Om verksamheten har pågått efter den 1 juli 1969 är det i 

första hand verksamhetsutövaren som är ansvarig. 

Fastighetsägarens ansvar är sekundärt vilket innebär att denne 

Inventering 
(MIFO fas 1)

Översiktlig 
undersökning 

(MIFO fas 2)

Huvudstudie Åtgärd
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endast kan bli ansvarig om det saknas en ansvarig verksamhetsutövare och fastigheten är 

köpt efter den 31 december 1998. Finns det en deponi på fastigheten kan dock 

fastighetsägaren ha ett ansvar oavsett när fastigheten är köpt eftersom en deponi kan klassas 

som en pågående verksamhet.  

Information om verksamhetsutövare finns förutom i tillsynsmyndighetens arkiv även i 

register hos bland annat Bolagsverket och Riksarkivet. Inskrivningsmyndigheten och 

Landsarkivet har information om fastighetsägare. En ansvarsbedömning eller en mer 

omfattande ansvarsutredning görs för att klargöra vem eller vilka som är ansvariga och i 

vilken omfattning det är skäligt att kräva den ansvarige på kostnader för undersökning eller 

sanering. Ansvarsbedömningar/utredningar utförs av Länsstyrelsens EBH-handläggare i 

samarbete med jurister. Vid en ansökan till bidrag för sanering inför bostadsbyggande är 

det dock huvudmannens uppgift att ta fram en ansvarsutredning.  

Om ansvarsutredningen har visat att det saknas en ansvarig verksamhetsutövare eller 

fastighetsägare kan kommunen, eller i vissa fall annan statlig myndighet, söka statsbidrag 

hos Naturvårdsverket för de mest prioriterade objekten. För områden med delansvar kan 

statsbidrag sökas för den del där ansvar saknas. 

I vissa oklara fall kan undersökningar utföras med statliga medel för senare återkrav mot 

den ansvarige. Arbetet drivs inom ramen för Länsstyrelsens och kommunens ordinarie 

tillsynsarbete. 

Prioriteringslista 

På Kronobergs läns prioriteringslista finns de förorenade områden som Länsstyrelsen anser 

utgör störst risk i länet. I dagsläget finns det 36 förorenade områden på listan varav samtliga 

utom två utgörs av riskklass 1 objekt. De första 10 objekten på prioriteringslistan är 

rangordnade. På alla objekt på prioriteringslistan har någon form av undersökning utförts. 

Listan förändras kontinuerligt efterhand som Länsstyrelsen får mer information om 

förorenade områden i länet.  

Inventering (fas 1) 

Inventeringen följer Naturvårdsverkets framtagna metodik ”MIFO” (Metodik för 

Inventering av Förorenade Områden). Metoden är framtagen för att områden ska kunna 

riskbedömas på ett bättre och mer enhetligt sätt. 

Objekten identifieras och riskklassas därefter med hjälp av uppgifter som samlas in vid 

arkivstudier, intervjuer och platsbesök. Objektet placeras i en riskklass som beror av 

föroreningarnas farlighet, föroreningsnivån, områdets 

spridningsförutsättningar samt känslighet för människors 

hälsa och naturens skyddsvärde. Det finns fyra riskklasser: 
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Riskklass 1: Mycket stor risk 

Riskklass 2: Stor risk 

Riskklass 3: Måttlig risk  

Riskklass 4: Liten risk 

 

Alla verksamheter utgör inte samma risk att orsaka en markförorening. Naturvårdsverket 

har definierat vilka branscher som ska inventeras och vilka som endast ska identifieras. Ett 

objekt betraktas som identifierat när det är koordinatsatt och branschbestämt.  

Översiktliga undersökningar (fas 2) 

Översiktliga undersökningar innebär att ett fåtal prover tas i mark och grundvatten på de 

platser där man kan förvänta sig höga halter, i så kallade hotspots. Därefter görs en 

förenklad riskbedömning samt en ny riskklassning av objektet. Eftersom man endast tar 

några enstaka prover är det av stor vikt att de tas på rätt platser. En historisk utredning av 

verksamheten bör därför alltid ligga till grund för de översiktliga undersökningarna. Där 

kan till exempel flygbilder från lantmäteriet samt intervjuer med personer som varit 

anställda på det aktuella bolaget ge värdefull information.  

För samtliga objekt som hamnat i riskklass 1 (mycket stor risk) bör en översiktlig 

undersökning genomföras.  

För de objekt som hamnat i riskklass 2 (stor risk) krävs en prioritering eftersom det är 

många objekt som hamnar i denna riskklass.  

Huvudstudie 

Huvudstudier ska utföras och redovisas i enlighet med Naturvårdsverkets kvalitetsmanual.  

I huvudstudien ska aktuella föroreningar avgränsas i mark och grundvatten (eventuellt 

sediment), vilket innebär att undersökningarna är betydligt mer omfattande än vid de 

översiktliga undersökningarna. Huvudstudien ska även omfatta en fördjupad 

riskbedömning samt en åtgärdsutredning med ett antal åtgärdsalternativ. Den ska också 

innehålla en riskvärdering. Riskvärderingen innebär att olika åtgärdsalternativ vägs mot 

varandra med avseende på bland annat miljönytta och ekonomi.  

En huvudstudie bör utföras för de objekt som hamnat i riskklass 1 (mycket stor risk) efter 

de översiktliga undersökningarna. Enstaka riskklass 2 objekt kan bli aktuella under 

förutsättning att de finns med på prioriteringslistan över de mest förorenade områdena i 

länet. 

Bidrag får enligt förordningen om statsbidrag till åtgärder och 

utredning av förorenade områden lämnas till en kommun eller 

annan myndighet som är huvudman för utredningen eller 
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efterbehandlingen. Länsstyrelsen har själv möjlighet att vara huvudman. Länsstyrelsen 

anser att det i normalfallet bör vara en kommunal huvudman. 

Åtgärdsförberedande undersökningar och åtgärder 

I de fall där det finns en ansvarig bör denne bekosta och handla upp utredningar och 

åtgärder. Detta drivs inom ramen för Länsstyrelsens eller kommunens ordinarie 

tillsynsarbete. Där ansvarig saknas eller vid delfinansiering med statliga medel bör kommun 

eller statlig myndighet vara huvudman.  

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

åtgärd som är lämpligast bedöms från fall till fall. Det kan ta lång tid från det att ett 

förorenat område upptäckts till att platsen blir sanerad. Saneringar är oftast mycket 

kostsamma. Den vanligaste åtgärden är att man gräver upp och transporterar bort de 

förorenade massorna till en deponi eller en anläggning där man behandlar eller renar dem. 

Man kan också rena massorna på plats med olika metoder. Valet av åtgärd är beroende av 

vilken typ av förorening det rör sig om. 

PRIORITERINGSGRUNDER I LÄNET  

Den övergripande strategin för efterbehandlingsarbetet grundar sig på de riktlinjer som 

tagits fram av Naturvårdsverket. Prioriteringar görs också utifrån de regionala 

förutsättningarna i länet. 

 Objekt ska prioriteras högt om de innebär ett direkt hot mot människors hälsa, mot 

naturområden med mycket stora naturvärden eller mot betydande 

vattenförsörjnings-intressen. 

 Objekt ska väljas om de innehåller skadliga halter av föroreningar, vilka på grund av 

bedömd hälso- eller miljöfarlighet har hög prioritet i miljöarbetet och om 

föroreningarna riskerar att spridas till omgivningen. 

 Objektet ska sammantaget vara angeläget ur risksynpunkt, d.v.s. det bör tillhöra 

riskklass 1. Om akuta risker föreligger kan objekt från andra riskklasser komma 

ifråga. 

 Kommunens engagemang och kompetens (som huvudman). 

PRIORITERINGSGRUNDER I LANDET 

Naturvårdsverket har tagit fram den så kallade nationella 

planen där syftet är att se till att åtgärder vidtas i de mest 

prioriterade förorenade områdena i landet. Målet med den 
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nationella planen är bland annat att den ska ge en tydlig översikt av fördelade bidragsmedel 

över tid och förståelse för hur Naturvårdsverket prioriterar vid fördelning av bidrag. 

Fem urvalskriterier är vägledande vid prioritering och beslut av bidragen när de 

administrativa och miljö- och hälsomässiga grundförutsättningarna bedöms vara uppfyllda.  

Urvalskriterierna syftar till att främja: 

- Tillsynsdriven efterbehandling 

- Teknikutveckling 

- Färdigställa pågående och initierade projekt 

- Effektiv anslagshantering. 

 

REGIONALA FÖRUTSÄTTNINGAR 

NATURGEOGRAFI 

Nordiska Ministerrådet har 1984 upprättat en naturgeografisk indelning av Norden. Denna 

tar hänsyn till berggrund och berggrunds-betingade landformer, till lösa jordlager och deras 

former, till nu pågående geologiska processer samt till klimat och vegetation. Kronobergs 

län ingår i tre regioner, nämligen Sydsvenska höglandets och smålandsterrängens västsida, 

Sydöstra Smålands skogs- och sjörika slättområden och Sydsvenska höglandets centrala och 

östra delar. Dessa är inte homogena och följande beskrivningar gäller endast Kronobergs 

län. 

Sydsvenska höglandets och smålandsterrängens västsida 

Regionen omfattar hela Ljungby och Markaryds kommuner samt västra delen av Älmhults 

kommun. 

Regionen byggs huvudsakligen upp av gnejser och har små inslag av basiska bergarter. De 

bildar inom Kronobergs län en jämn slätt med enstaka restberg. Många grunda sjöar och 

myrar förekommer. Den vanligaste jordarten är morän. Isälvsbildningar finns rikligt. Kalt 

berg är mycket ovanligt.  

Nederbörden är över 800 mm/år, vintertemperaturen något lägre än i Hallands kustland 

och luftfuktigheten hög. Karaktäristiska drag i vegetationen är rikedomen på gräs och 

halvgräs, vilka dominerar över mer iögonfallande blomväxter. 
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Sydöstra Smålands skogs- och sjörika slättområden  

Till denna region hör största delen av Kronobergs län, nämligen östra delen av Älmhults 

kommun, Växjö och Alvesta kommuner söder om höglandet samt hela Lessebo och 

Tingsryds kommuner. Regionen utgör Sveriges största sammanhängande slättområde om 

man ser till nivåskillnaderna.  

Områdets vanligaste bergarter är graniter och porfyrer och berggrunden varierar mer än i 

länets västra del. Terrängen är flack med få restberg. De lösa jordlagren domineras av 

morän. Välutbildade åsar och andra isälvsbildningar har varit vanliga. Det finns gott om 

grunda sjöar. Kalt berg är ovanligt förekommande. Andelen torvmarker är liten utom i 

väster och nordost.  

Årsnederbörden ligger under 700 mm och markens podsoleringsgrad är lägre än i länets 

västra del. Kulturbygderna kring de stora insjöarna Möckeln, Åsnen och Helgasjön har 

starka inslag av lövskog och floran är rikare och mindre gräsdominerad än inom föregående 

område. 

Sydsvenska höglandets centrala och östra delar 

Denna region berör länet i nordost och upptar nästan hela Uppvidinge och de nordligaste 

delarna av Växjö kommun. I Uppvidinge, som nästan helt ligger högre än 200 m över 

havet, framträder för regionen karaktäristiska drag i Alsteråns och Mörrumsåns djupa 

dalgångar. De uppvisar ett oregelbundet mönster av platåer, dalar, höjdryggar och kullar 

som tydligast framträder i anslutning till sjöarna. 

Dominerande bergarter är graniter, hälleflintor och porfyrer. Isälvsmaterialet uppträder i 

form av åsar och andra bildningar och särskilt Alsteråns dalgång visar spår av dränering 

genom isälvar. Sjöarna är djupa i förhållande till länet i övrigt. Andelen jordar med 

finsediment är liten, medan berg i dagen förekommer rikare. Torvarealen är måttligt stor. 

I norr är medeltemperaturen lägst i länet. Vegetationen är torftig, i synnerhet i 

hälleflintaområdena. Ängsfloran karaktäriseras av större omväxling och mer iögonfallande 

blomväxter än i de flesta andra delar av länet. 

GEOLOGI 

Berggrund 

I Kronobergs län möts två stora berggrundsregioner. Den 

västra halvan ingår i det sydvästsvenska gnejsområdet och 

domineras av gnejser och gnejsgraniter med sur 

sammansättning. Bland dessa uppträder allmänt mörka, 
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basiska bergarter, s.k. grönstenar. En särskilt tydlig inverkan på vegetationen har den 

svarta, oftast finkorniga hyperitdiabasen, som bildar gångar i omgivande äldre urberg. Dia-

basen återfinns främst i ett nord-sydligt stråk från Älmhult och norrut förbi sjön Tjurken.  

I öster möter den sydöstsvenska berggrundsprovinsen med företrädesvis graniter och 

porfyrer. En av dessa graniter brukar kallas Växjögranit som i sin röda variant utnämnts till 

Smålands landskapssten. 

I gränsen mellan regionerna finns en s.k. överskjutningszon som kännetecknas av kraftig 

krossning och förskiffring av berggrunden. Längs zonen löper en dalgång. 

Flertalet bergarter i länet har en ålder av 1600 - 1800 miljoner år. Äldst är gnejser och 

gnejsgraniter i den västra delen medan Smålands-graniterna i öster tillhör de yngre. Allra 

yngst är diabaserna som bedöms vara ca 1000 miljoner år. 

Jordarter - de lösa avlagringarna 

Länets jordarter har i allt väsentligt bildats under den senaste nedisningen och i samband 

med de geologiska processer som fortgått från isavsmältningen för ca 12 500 år sedan in i 

nuvarande tid. 

Moränbildningar 

Inlandsisen rensade upp och bearbetade äldre jordlager. Den bröt även loss material från 

berggrunden och krossade det till block, sten, grus, sand, mo, mjäla och lera. Dessa 

krossprodukter avsattes efter hand som ett osorterat material och benämns morän. 

Moränen är den vanligaste jordarten i länet och ligger oftast direkt på bergytan. I åtskilliga 

områden bildar moränen karaktäristiska egenformer. 

En sådan är drumlinen. Den är en strömlinjeformad moränrygg som ofta innesluter en 

kärna av berg. Drumlinerna är relativt fattiga på stora stenar och block och har ofta sådana 

lägen och avvattningsförhållanden att de lämpar sig för odling. Därför ligger många 

jordbruksbyar på dem. Så kallade dödismoräner består av mer eller mindre lokala och 

oregelbundna ansamlingar av mindre kullar och åsar. Dessa bidrar starkt till landskapets 

utformning genom att dämma sjöar och myrmarker, bilda uddar och näs och ändra detaljer 

i åarnas och bäckarnas riktning.  

Isälvsbildningar 

Allteftersom inlandsisen smälte samlades smältvattnet till isälvar, som förde med sig stora 

mängder moränmaterial som stöttes och rundades under 

transporten. När strömhastigheten avtog, sorterades och 

avlagrades materialet. Olika ytformer bildades i landskapet, 

exempelvis getryggsåsar, planåsar, deltan, åsnät och åsgropar. 
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De mest iögonfallande isälvsbildningarna är rullstensåsarna. De har bildats i eller strax 

utanför istunnlar av material, som isälvarna förde med sig. Genom att isranden successivt 

drog sig tillbaka under många år, kunde åsarna bli flera mil långa. Vissa växtsamhällen är 

nästan helt knutna till sådana åsar.  

Rullstensåsarna är oftast mycket rika på grundvatten och många tätorter baserar sin 

vattenförsörjning på dessa tillgångar. De kan också utnyttjas som grundvattenmagasin efter 

infiltration av sjövatten. Naturgruset i rullstensåsarna är också eftertraktat material för till 

exempel betongframställning. En mycket stor andel av länets grusåsar har tidigare 

exploaterats för mindre kvalificerade ändamål. 

Glaciala sjösediment 

Landisen var så tung att den pressade ner landytan många meter. När den smälte undan 

höjde sig den frilagda marken så småningom så att den kom att luta in mot den vikande 

isranden. Mot den dämdes stora vattensamlingar som vi kallar issjöar. I det flacka 

Kronobergs län fick dessa stor utbredning och stora mängder sediment avsattes där issjö-

arna var som varaktigast. 

Mängder av sediment i form av sand, mo, mjäla och lera har anhopats i Lagadalen, 

Prästebodaåns dalgång och i Åsnensänkan särskilt kring Skatelövsfjorden. I Kronobergs län 

är oftast dessa sediment uppodlade och underlag för goda jordbruksbygder.  

Torvavlagringar 

Bland de jordarter, som ännu nybildas, märks torvjordarterna. 11 procent av länets yta 

täcks av torvjordarter av större eller mindre mäktighet. Störst är torvmarksarealen i länets 

västra del, där i ett område sydsydväst om Bolmen över 40 procent av den totala arealen 

utgörs av torvmark, minst i länets östra delar, där den kan understiga 8 procent. Ett 

torvrikt område finns dock i gränsområdet mellan Uppvidinge, Växjö och Lessebo, där 

torven täcker 10-25 procent av landarealen. 

INDUSTRIELL VERKSAMHET 

Tidigare industriella verksamheter 

De äldsta industrietableringarna i länet byggde på järnet och skogens produkter samt 

tillgången på vattenkraft som energikälla. Länet har landets största förekomster av sjömalm 

och redan under järnåldern utnyttjades dessa resurser. De äldsta kända järnbruken 

härstammar från 1600-talet. Jämsides med järnet användes 

skogen för framställning av kol, beck, tjära och pottaska. Det 

senare framställdes i industriell skala redan på 1600-talet. Även 

de första glasbruken och pappersbruken tillkom under detta 
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århundrade även om glaset då blev en kortvarig historia. I länet har funnits ett 15-tal 

masugnsbruk och kanske 20 lumppappersbruk. Under mitten av 1800-talet kom även några 

slipmassefabriker och 1872 byggdes landets första bruk för kemisk massa i Delary. 

År 1742 anlades Kosta Glasbruk som är ett av de äldsta kvarvarande bruken i landet. 

Glasbruket var det enda bruket i sydöstra Småland till och med mitten på 1800-talet. 

Därefter, under 50-årsperioden fram till början på 1900-talet, anlades 21 glasbruk i 

Kronobergs län. En bidragande orsak till den stora ökningen var troligtvis en ökad 

efterfrågan på glas samtidigt som de småländska järnbruken blev olönsamma och att allt 

fler tvingades välja yrken utanför jordbruket. Vid den tiden fanns också en skolad och 

lättrörlig arbetskraft vid Kosta. En annan orsak var den goda tillgången på skog eftersom 

glasbruksugnarna krävde mycket ved. Totalt har det funnits ca 60 stycken glasbruk i 

Kronobergs län, varav de flesta i östra delen av länet, se figur nedan. 

I slutet av 1800-talet växte det upp ett stort antal småindustrier i tätorterna. Tillverkningen 

var mycket spridd men byggde på de råvaror som fanns lätt tillgängliga. Tillgången på skog 

bidrog till exempel till att det fanns många sågverk i länet. Enligt Länsstyrelsens 

sågverksinventering fanns det 1975 cirka 100 sågverk med en produktion över 100 m3. Vid 

46 av sågverken förekom det doppning och/eller tryckimpregnering, se figur nedan.  

 
Glasbruk och sågverk med doppning i Kronobergs län 

 

Näringslivet i Kronobergs län idag 

Trots att tillverkningsindustrins betydelse från 

sysselsättningssynpunkt relativt sett har minskat under en lång 

period är industrin fortfarande den största näringsgrenen i 

Kronobergs län. Drygt en fjärdedel av de sysselsatta är 
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verksamma inom denna sektor mot cirka 17 procent i riket som helhet. I ett par av länets 

kommuner arbetar närmare hälften inom industrin. Vissa mindre orter är starkt beroende 

av något enstaka större företag. Av branscherna dominerar verkstadsindustrin, men även 

trä- och möbelindustrin är betydande. Stora industriföretag i länet är bland annat Nibe i 

Markaryd med tillverkning av värmepumpar, Volvo Articulated Haulers i Braås som 

tillverkar dumprar samt Electrolux Laundry Systems Sweden i Ljungby. 

De tjänsteproducerande sektorerna svarar nu för två tredjedelar av sysselsättningen i länet. 

Den privata tjänstesektorn är dock liten i förhållande till riket som helhet. IKEA i Älmhult 

med ett antal bolag inom skilda näringsgrenar sysselsätter cirka 4000 personer och är 

därmed det största privata arbetsgivaren i länet. Storleksstrukturen på företagen avviker 

inte nämnvärt från riket i övrigt. Av det totala antalet arbetsplatser i länet har 98,6 procent 

färre än 50 anställda och det är i stort sett samma andel som i landet. 

FÖREKOMST AV FÖRORENADE OMRÅDEN 

I Kronobergs län har drygt 2000 misstänkta förorenade områden identifierats. Detta tal 

inkluderar även kommunala avfallsupplag, Trafikverkets objekt och SPIMFABs 

inventering av bensinstationer. Försvarsmakten har därutöver redovisat 25 militära 

anläggningar i länet, vilka har klassats enligt deras system. Dessa objekt finns inte inlagda i 

EBH-stödet.  

 
Identifierade och inventerade objekt i Kronobergs län 

Totalt har cirka 900 stycken objekt riskklassats enligt MIFO 

av Länsstyrelsen eller Miljökontoret i Växjö kommun. Av 

dessa tillhör 35 objekt riskklass 1 och 131 objekt riskklass 2. 
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Inventeringen sker branschvis med undantag av Växjö tätort som inventerades områdesvis. 

När en bransch är färdiginventerad kommuniceras inventeringsresultatet med 

verksamhetsutövare och fastighetsägare. 

 

 
Fördelning mellan branscher av riskklassade objekt i Kronobergs län  

 

 

 

 

 
Antal objekt fördelat mellan riskklasser i Kronobergs län 

 

Idag har cirka 45 objekt i länet statusen förstudie, där en 

huvudstudie inte är påbörjad. Vid 10 objekt har huvudstudie 
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avslutats och 42 objekt har åtgärdats. SPIMFABs undersökningar och åtgärder är inte 

medräknade. 

MILJÖRISKOMRÅDEN OCH ANDRA RESTRIKTIONER I MARKANVÄNDNING TILL 

FÖLJD AV FÖRORENINGAR  

I dag finns inga miljöriskområden. Det finns dock fastigheter som har restriktioner när det 

gäller till exempel grävarbeten och där förbudet finns inskrivet i fastighetsregistret.  

I Kronobergs län gjordes år 2007 bedömningen att det fanns sju områden som utgjorde en 

akut risk på grund av höga halter arsenik i ytliga jordlager. Risken bedömdes utifrån att 

föroreningen är tillgänglig för små barn som kan äta jord. Objekten åtgärdades temporärt 

genom skyltning och/eller inhägnad. 

I samband med ett tillsynsärende i Kronobergs län, 2015, gjorde Arbets- och miljömedicin 

bedömningen att skyltning inte en tillräcklig skyddsåtgärd på områden där arsenikhalterna 

överstiger 1000 mg/kg TS, om områdena inte är överbevuxna eller bedöms vara 

lättåtkomliga för barn. I dessa fall krävs andra åtgärder i avvaktan på en sanering. 

Under år 2016 och 2017 utförde Länsstyrelsen ett projekt för områden med misstänkt höga 

arsenikhalter. I projektet utfördes fältmätningar med XRF-mätare för att undersöka mer 

noggrant var ytliga arsenikhalter föreligger. Länsstyrelsen har haft samråd med Arbets- och 

miljömedicin för att komma fram till vilka åtgärder som ska krävas för olika områden. På 

några platser har akuta skyddsåtgärder tillämpats i form av skyltning och stängsel. 

Länsstyrelsen kommer att fortsätta med arbetet med akuta skyddsåtgärder. Bland annat 

genom att kräva akuta skyddsåtgärder av de som är ansvariga (verksamhetsutövare 

alternativt fastighetsägare) för de förorenade områdena. 

  

PROGRAM FÖR UTREDNINGAR OCH ÅTGÄRDER TRE 

ÅR FRAMÅT  

INVENTERING OCH KVALITETSSÄKRING AV MATERIALET I EBH-STÖDET 

I Kronobergs län har identifiering och inventering av förorenade områden pågått sedan 

1997. Arbetet med inventeringen avslutades 2013. Länsstyrelsen ska fortgående arbeta med 

inventering av enstaka objekt som upptäcks och kvalitetssäkring av materialet i EBH-

stödet. 
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UNDERSÖKNINGAR OCH UTREDNINGAR  

Undersökningar utförda under 2017 och planerade undersökningar för 2018, redovisas 

nedan; 

Utförda undersökningar under 2017:  

 Inom Sanering av glasbruk– Ett samverkansprojekt i Glasrikekommunerna med SGU 

som huvudman har en huvudstudie vid Älghults glasbruk utförts.  

 En förstudie vid Hovmantorps gamla glasbruk påbörjades under hösten. 

 En huvudstudie vid Åryds glasbruk påbörjades.  

 Länsstyrelsen har förelagt ansvarig verksamhetsutövare på Kosta glasbruk att utföra 

undersökningar på glasbruksområdet. 

 Länsstyrelsen har arbetat aktivt med att påbörja processen för ytterligare 

undersökningar enligt prioriteringslistan på de områden där det finns ansvarig 

verksamhetsutövare eller fastighetsägare. 

 

För 2018 planerar Länsstyrelsen följande: 

 Via tillsyn fortsätta verka för att kompletterande åtgärdsförberedande 

undersökningar görs vid sågverket Vida Urshult. 

 Fullfölja huvudstudien vid Åryds glasbruk.  

 Länsstyrelsen har inför 2018 sökt utredningsmedel för följande objekt;  

o Alsterfors glasbruk (huvudstudie) 

o Ryds glasbruk (huvudstudie) 

o Blädinge Kvarn och Sågverk (kompletterande förstudie) 

o Berghem glasbruk (huvudstudie) 

o Elme glasbruk (huvudstudie) 

o Åseda glasbruk (huvudstudie) 

ÅTGÄRDER 

Åtgärder utförda under 2017 och planerade åtgärder för 2018, redovisas nedan; 

2017: 

 Vid f.d. ytbehandlingsindustri i Hovmantorp (Malmen) pågår bidragsfinansierade 

åtgärdsförberedande undersökningar inför sanering.  

 Vid en pågående grundvattensanering vid Hjortsberga 

sågverk i Alvesta kommun testades en ny åtgärdsmetod 
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som ska utföras i stor skala på området. Projektet är delvis privatfinansierat.  

 Hösten 2016 påbörjades bidragsfinansierade åtgärder på Lessebo sågverk och 

projektet slutfördes under hösten 2017.  

 En sjösanering har utförts vid f.d. Dörarps krom och förnickling, där bidrag har 

beviljats till viss del. Vid området finns också en bäck där åtgärder har påbörjats 

under 2017.  

 En akutåtgärd vid Lidhults sågverk har utförts. Objektet omfattas delvis av ansvar.  

 Bidrag för sanering beviljades under året vid Hovmantorps nya glasbruk där 

åtgärdsförberedelser har påbörjats.    

 Akuta skyddsåtgärder har utförts vid Rosdala glasbruk och vid Alsterfors glasbruk. 

 

Under 2018 planerar Länsstyrelsen: 

 Fortsätta åtgärdsförberedande undersökningar inför sanering vid f.d. 

ytbehandlingsindustrin i Hovmantorp (Malmen). 

 Hjortsberga sågverk, etapp 2, in-situ-sanering av grundvatten kommer att fortsätta.  

 Påbörja åtgärder vid Hovmantorps nya glasbruk. 

 Fortsätta åtgärdsförberedande undersökningar inför sanering vid Lidhults sågverk. 

TILLSYNSVÄGLEDNING 

För att miljömålen för förorenade områden ska kunna nås så måste andelen 

privatfinansierade objekt öka. Om detta ska kunna ske krävs ökade resurser och kunskap 

hos tillsynsmyndigheterna. Ett sätt att öka kunskapsnivån är tillsynsvägledning. 

Naturvårdsverket svarar för den nationella tillsynsvägledningen och länsstyrelserna för den 

regionala.  

Sedan år 2005 har Länsstyrelsen årligen tilldelats medel för att öka tillsynen av förorenade 

områden. Detta har möjliggjort en ökad och mer offensiv tillsynsvägledning till de 

kommunala tillsynsmyndigheterna.  

Under år 2017 har följande hänt: 

 Tillsynsvägledning till kommunerna har skett fortlöpande under året. Länsstyrelsen 

har arbetat med tillsynsvägledning i sakfrågor som rört bland annat: 

o Bostadsbyggande på mark förorenad av glasbruk 

o Riktvärden 

o Provtagningsplaner 

o Nedläggning av verkstadsindustrier 

o Skjutbanor  
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o Bergvärme 

o Pappersbruksverksamheter 

 

 Nyhetsbrev från miljöskyddsfunktionen har skickats ut till alla miljöinspektörer i 

länet och övriga som är intresserade.  

Under 2018 finns planer att: 

 Fortsätta att arbeta med mer tillsynsvägledning eftersom Länsstyrelsen bedömer att 

behovet av tillsynsvägledning är stort. 

 Arbeta med PFAS som har upptäckts i länet. Det finns ett stort behov av att utreda 

situationen i länet och öka kunskapen om PFAS.  

ÖVRIGT 

 Efter initiativ från Länsstyrelsen i Kronoberg har ett samarbetsprojekt rörande 

långsiktiga och kortsiktiga åtgärder i glasbruksområdena påbörjats under 2015 

mellan miljömedicin i Lund och Linköping, Linneuniversitetet, Linköpings 

universitet, Karolinska institutet och länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län. 

Träffar anordnas några gånger per år och då diskuteras bland annat hur akuta risker 

runt glasbruken bör hanteras på kort respektive lång sikt. Nya forskningsresultat 

redovisas och expertutlåtande tas fram. Under 2016 och 2017 har 

samverkansträffarna fortsatt och även regionerna i Växjö och Kalmar har bjudits in. 

Dessa träffar kommer att fortsätta under 2018. 

 Under 2016 påbörjades med hjälp av medel från länsledningen i Kronobergs län 

projektet ”Akuta skyddsåtgärder vid glasbruk”. Målsättningen med projektet är att 

förhindra att framför allt barn utsätts för akuta risker vid de glasbruksområden som 

Länsstyrelsen har tillsynen över, genom att i de fall de är motiverat se till att akuta 

skyddsåtgärder utförs samt att informationen kommuniceras. Enligt experterna från 

miljömedicin är skyltning inte en tillräcklig skyddsåtgärd på områden där 

arsenikhalterna överstiger 1000 mg/kg TS om områdena inte är överbevuxna eller 

bedöms vara lättåtkomliga för barn. Under 2016 och 2017 har Länsstyrelsen gått 

igenom befintligt glasbruksmaterial, prioriterat glasbruk, gjort platsbesök på tolv 

glasbruksområden för att lokalisera områden som kan utgöra en potentiell risk och 

utfört XRF-mätningar tillsammans med konsult. 

Länsstyrelsen har tillsammans med Arbets- och 

miljömedicin utvärderat resultaten från 
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fältmätningarna och bedömt behovet av akuta skyddsåtgärder. Länsstyrelsen ska 

fortsätta att arbeta med akuta skyddsåtgärder.  

 En riskkartering av Lessebo kommun med avseende på glasbruken inklusive 

deponierna har utförts av Arbets- och miljömedicin i Lund under 2016. 

Länsstyrelsen avvaktar slutrapport.  

 Länsstyrelsen arbetar aktivt med att ta fram ansvarsutredningar på de glasbruk som 

Länsstyrelsen har tillsyn över. Arbetet med att genomföra ansvarsutredningar för 

glasbruken är angeläget eftersom ansvarsutredningarna utgör grunden för 

tillsynsarbetet och kan påverka prioriteringsordningen. Arbetet är dock komplext, 

det har visat sig ta längre tid än beräknat eftersom det rör sig om mycket gamla 

objekt där det har varit svårt att få fram de uppgifter som krävs till exempel 

verksamhetsinformation, olika årtal, avgränsningar och när deponering upphörde. 

Under 2017 är totalt 9 stycken färdiga inför undersökningar och några 

ansvarsutredningar behöver kompletteras. För några glasbruk behöver helt nya 

ansvarsutredningar tas fram på grund av ny rättspraxis. Länsstyrelsen kommer att 

fortsätta att arbeta med ansvarsutredningarna.  

 Länsstyrelsen ska fortsätta att kvalitetssäkra listorna över tillsynsobjekten i länet 

med avseende på prioritering och tillsynsmyndighet. 

 Fortsätta att delta i projektgruppen för Sanering av glasbruk- Ett samverkansprojekt i 

Glasrikekommunerna. 

 Arbetet med kvalitetssäkring av EBH-stödet pågår ständigt, exempelvis har 

Länsstyrelsen arbetat med att ladda upp rapporter, uppdatering av status, riskklasser 

och information relaterat till SPIMFAB. 

 Under hösten 2017 utförs ett konsultuppdrag i länet på uppdrag av Länsstyrelsen, 

som har fått bidrag för arbetet med det nya bidraget för sanering inför 

bostadsbyggande. Projektets syfte är att möjliggöra fler saneringar i länet genom att 

utreda potentiella objekt för bidraget. Projektet omfattar bland annat intervjuer 

med nyckelpersoner i kommunerna.  


