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Förorenade områden - vad är det?

Enligt miljöbalken är ett förorenat område en plats som är så föro-
renad att den kan medföra skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. Området kan utgöras av mark, vatten, sediment 
eller byggnader. 

De förorenade platserna är ofta industrimark, där det finns eller 
har funnits en industri eller plats där man lagrat avfall av något 
slag. Andra förorenade platser kan vara där man hanterat kemi-
kalier, bränslen eller avfall. 

På många håll är detta idag ett stort problem. Förutom att det kan 
finnas risker med att vistas i området, finns det en risk att sprid-
ningen kan förvärras om man till exempel börjar gräva där.

Fastighet där det bland annat bedrivits verkstadsindustri och gjuteriverksamhet. 
Foto: Länsstyrelsen.
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Branscher som orsakat föroreningar

I Kronobergs län finns många verksamheter som orsakat föro-
reningar. Dessa finns kvar i mark och vattenförekomster under 
mycket lång tid. Ett exempel på sådan verksamhet är glasbruks-
industrin, som lämnat efter sig ett flertal deponier. Från dessa de-
ponier kan tungmetaller och arsenik spridas till den omgivande 
miljön. 

Den goda tillgången på skog i länet har medfört etablering av ett 
flertal sågverk och impregneringsanläggningar. Vid vissa såg-
verk har både impregnering och doppning förekommit, vilket har 
medfört att mark och vatten kan ha förorenats. 

Exempel på andra verksamheter som erfarenhetsmässigt kan leda 
till att områden förorenas är verkstadsindustrier, kemtvättar, yt-
behandlare och skjutbanor.

Glasbruksdeponi. Foto: Länsstyrelsen.
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Identifiering är det första arbetsmomentet då uppgifter om om-
råden som kan vara förorenade sammanställs hos Länsstyrelsen. 
Arbetet går ut på att lokalisera platser där det finns eller har fun-
nits verksamheter inom branscher som generellt anses medföra 
föroreningar. 

Arbetet med förorenade områden

Arbetet med förorenade områden sker stegvis och omfattar i 
allmänhet fyra steg; identifiering, inventering, undersökning 
av området samt åtgärd. Efter varje steg görs en bedömning 
om arbetet skall gå vidare eller inte. 

Identifiering

Inventering
Undersökning 

av området
Åtgärd

Ingen inven-
tering anses 
motiverad

 Inga fortsatta 
undersök-

ningar anses 
motiverade

Ingen åtgärd
anses 

motiverad 
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Det innebär inte nödvändigtvis att alla dessa platser är förorenade, 
men enligt försiktighetsprincipen inkluderas alla misstänkt föro-
renade områden. Uppgifterna sammanställs från en rad källor, 
bland annat kommunarkiv, gamla telefonkataloger, hembygds- 
litteratur och gamla kartor.           

Ett objekt betraktas som identifierat när det är koordinatsatt och 
branschbestämt. I Kronobergs län finns cirka 2 000 identifierade 
områden som är, eller misstänks vara, förorenade från punktkäl-
lor. Länsstyrelsen i Kronobergs län har, i likhet med övriga läns-
styrelser, en databas över misstänkt förorenade platser i länet där 
dessa områden finns registrerade. Även objekt som efterbehand-
lats, eller där risken idag bedöms som liten, finns kvar i databa-
sen. 

Alla verksamheter utgör inte samma risk att orsaka föroreningar. 
För vissa branscher genomförs endast identifiering, om det inte 
framkommit uppgifter som motiverar fortsatta utredningar. För 
andra prioriterade branscher och objekt följer en inventering. Det 
är Naturvårdsverket som bestämmer vilka branscher som ska in-
venteras och vilka som endast ska identifieras. 
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Inventerare från länsstyrelsen på plats. Foto: Länsstyrelsen.



Det finns fyra riskklasser: 

•  Riskklass 1 - Mycket stor risk
•  Riskklass 2 - Stor risk
•  Riskklass 3 - Måttlig risk
•  Riskklass 4 - Liten risk

Inventering
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Inventering innebär att mer 
information samlas in om de 
olika objekten, till exempel 
vilka kemikalier som använts 
och hur länge verksamheten 
pågått. Detta görs bland annat 
genom litteratur- och arkivstu-
dier, samt intervjuer. 

Ofta genomförs platsbesök och 
i vissa fall även provtagning. En 
bedömning görs av förorening-
arnas farlighet, spridningsför-
utsättningar, föroreningsnivå, 
samt vilka  skyddsvärden som 
finns i närheten av objektet. 

Behållare för tryckimpregneringsmedel 
för virke. Foto: Länsstyrelsen.

Utifrån dessa uppgifter görs en riskklassning, där områdets risk 
för människors hälsa och miljön bedöms. Inventeringen sker en-
ligt Naturvårdsverkets riktlinjer, se vidare nästa sida.



Det kan även komma fram uppgifter i inventeringen som gör att 
området inte längre betraktas som misstänkt förorenat. Alla läns-
styrelser använder samma inventeringsmetod som kallas MIFO 
(Metodik för Inventering av Förorenade Områden). 

På de områden som prioriteras efter riskklassningen (i första hand 
områden som hamnat i riskklass 1 eller 2) genomförs undersök-
ningar för att kartlägga föroreningarna. När det är klarlagt vilka 
föroreningar som finns och var de finns, görs en bedömning om 
det är aktuellt att sanera området. 

Grävning av provgrop för analys av jord. Foto: Länsstyrelsen.
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Vem bär ansvaret?

Vid behov ska förorenade områden undersökas och saneras. Vem 
som har ansvar för detta regleras i 10 kapitlet miljöbalken (MB). 
Hur stort ansvaret är avgörs i en skälighetsbedömning.

I första hand är den verksamhetsutövare som orsakat förorening-
en ansvarig.

Om det inte finns någon verksamhetsutövare som är ansvarig, 
kan de fastighetsägare som förvärvat fastigheten efter den 1 janu-
ari 1999 bli ansvariga. För privata bostäder gäller ansvaret endast 
om man vid förvärvet känt till föroreningen.

Om man på sin fastighet har deponier eller tunnor innehållande 
kemikalier eller avfall, räknas detta som en pågående miljöfarlig 
verksamhet och då gäller andra regler (9 kapitlet MB). Om det 
inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare, blir i regel fastig-
hetsägaren ansvarig, oavsett när fastigheten förvärvades.

Foto: Länsstyrelsen.
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Att tänka på som fastighetsägare

Om du på din fastighet påträffar en förorening som kan medfö-
ra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, är du 
skyldig att genast underrätta tillsynsmyndigheten, som i de flesta 
fall är kommunens miljönämnd.

Markarbeten i ett förorenat område kan innebära ökad risk för 
spridning av föroreningen och därmed ett ansvar. Iakttag stor 
försiktighet vid markarbeten och var uppmärksam på lukt eller 
avvikande färgskiftningar. Den som utför arbeten i ett förorenat 
område löper risk att ställas till ansvar, även om området i orört 
skick inte medfört samma ansvar. 

Vid försäljning av en fastighet på ett förorenat område, eller ett 
misstänkt sådant,  bör du upplysa en eventuell köpare om detta.

Markarbeten kan bidra till att föroreningar sprids. Foto: Länsstyrelsen.
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Vanliga frågor

Varför arbeta med förorenade områden?

Det är ett led i arbetet med att uppfylla det nationella miljökva-
litetsmålet om en giftfri miljö. Vi vill öka medvetenheten om 
”riskområden” samt förhindra att föroreningar sprids och ska-
dar människor eller miljö.

Vad står MIFO för?

MIFO står för Metodik för Inventering av Förorenade Områ-
den. MIFO-metoden är ett inventeringsinstrument som gör det 
möjligt att dela in förorenade områden i riskklasser.

Var hittar jag mer information?

Det finns information om förorenade områden på länsstyrel-
sens hemsida:
http://www.g.lst.se/g/amnen/miljoskydd/fororenadeomraden
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