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Efficient method for controlling active companies in Piteå municipality using MIFO. A basis 
for strategical decisions 
 
Jakob Pettersson 

 

Abstract 

 
The purpose of the study was to investigate how inventories of suspected polluted areas as a 
part of the planned control of existing companies can be designed in order to achieve as great 
effect as possible. The study was conducted in cooperation with Piteå municipality. An analy-
sis of regional inventory projects, local municipal strategies and a pilot study in Piteå was 
conducted. The experience from both the regional projects and the pilot study were that in 
order to achieve an effective control a number of factors were important: an efficient selec-
tion of companies, a good dialogue between the controlling agency and the companies, suffi-
cient resources, education of municipal inspectors and guidance for decision making. Anoth-
er important result was that the municipal planning can prevent an efficient inventory if the 
control of city development projects is allowed to take time from the planned control.  The 
conclusion was that the unit for health and environmental care in Piteå municipality should 
try to achieve these factors in their work and start a cooperation with the municipal planners 
in order to create an efficient organization for treating polluted areas. Suggested future stud-
ies was to investigate how the planning process and the work of the municipal controlling 
agency can be synchronized in order to achieve a common goal. 
 
Key words: Polluted areas, MIFO fas 1, municipal planning, health and environment agency, 
methodology. 
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1. Inledning och bakgrund 

Utsläppen av miljögifter har i Sverige minskat kraftigt tack vare miljölagstiftningens allt hår-
dare krav, ökad kunskap och bättre teknik. På grund av det har äldre utsläpp i vissa fall fått 
en ökad relativ betydelse för föroreningsbelastningen på miljön (Bernes och Lundgren 2009). 
Svenska myndigheter har identifierat ca 80 000 områden där man misstänker att det kan 
finnas föroreningar (Naturvårdsverket 2013), de utgör baksidan av det välstånd som Sveriges 
industriella utveckling har skapat. Föroreningarna på dessa områden uppkom till största de-
len innan det fanns någon miljölagstiftning (Bernes och Lundgren 2009). Ofta finns ingen att 
ställa till svars för följderna av dessa gamla synder och staten behöver därför stå för kostna-
derna (Bernes och Lundgren 2009).  
 
Sedan 1990-talet har ett nationellt arbete pågått för att identifiera och inventera sådana om-
råden där föroreningar misstänks förekomma och där ansvarig saknas (Naturvårdsverket 
1999). Syftet med inventeringarna var att avgöra om föroreningarna är så skadliga och faran 
att de sprids är så stor att en sanering är nödvändig (Bernes och Lundgren 2009). Detta ar-
bete kan beskrivas som bidragsdrivet eftersom efterbehandlingarna finansieras av statliga 
bidrag (Naturvårdsverket 2003). Det bidragsdrivna inventeringsarbetet av misstänkt förore-
nade områden har till största delen bedrivits i länsstyrelsernas regi och varit inriktat på in-
ventering av nedlagda verksamheter (Naturvårdsverket 2003, 2013). Nu när det arbetet 
närmar sig sitt slut är bedömningen att det är ca 1200 områden som sannolikt utgör en 
mycket stor risk och därför behöver åtgärdas (Naturvårdsverket 2013).   
 
När det gäller inventeringen av misstänkta föroreningar vid pågående verksamheter är lan-
dets kommuner centrala aktörer på många sätt. Det är till exempel vanligt att kommunernas 
tekniska kontor utför markarbeten och är fastighetsägare, därmed är de i lagens mening 
verksamhetsutövare och kan bli kostnadsansvariga i ett eventuellt efterbehandlingsarbete 
(Naturvårdsverket 2012). I de fall då ett efterbehandlingsarbete är aktuellt på områden där 
det inte finns någon ansvarig behövs en huvudman för åtgärderna, en roll som kommuner 
ofta axlar (Naturvårdsverket 2003, 2013). Svenska kommuner har planmonopol, dvs makten 
att planera hur marken i en kommun ska användas, därmed har kommunerna ett avgörande 
inflytande över markens framtida användning (Montin 2002, Naturvårdsverket och Boverket 
2006). Vid planeringen ska marken undersökas för att avgöra om den är lämplig för planens 
ändamål. Alltså utgör den kommunala planeringen ett bra tillfälle att sanera föroreningar 
(Naturvårdsverket och Boverket 2006). Sist men inte minst är kommuner en tillsynsmyndig-
het på vars ansvar tillsynen över pågående verksamheter till största delen vilar (Naturvårds-
verket 2003). Hur den kommunala tillsynsmyndigheten väljer att arbeta och hur kommuner 
väljer att organisera de olika roller som beskrivits ovan blir därmed av betydelse för arbetet 
med att inventera och åtgärda förorenade områden. 
 
Naturvårdsverket genomförde 2003 en utvärdering av vilka faktorer som främjar respektive 
motverkar efterbehandlingen av förorenade områden i Sverige. Redan 2003 identifierades 
tillsyn som ett viktigt verktyg för att få pågående verksamheter att förebygga att områden 
förorenas. De kommunala tillsynsmyndigheter som ingick i utvärderingen upplevde också att 
ett systematiskt och målstyrt tillsynsarbete kunde vara ett sätt att öka antalet saneringar i en 
kommun (Naturvårdsverket 2003). Tillsynsdrivet arbete med förorenade områden kan alltså 
leda till mer privatfinansierad efterbehandling. Trots det pekade Naturvårdsverket ut privat-
finansierad efterbehandling som ett område som behöver utvecklas i sin lägesbeskrivning till 
regeringen 2012 (Naturvårdsverket 2013 a). Det har heller inte gjorts någon liknande utvär-
dering efter den som Naturvårdsverket genomförde 2003. 
 
Det här examensarbetet är genomförd i samarbete med enheten för miljö- och hälsoskydd i 
Piteå kommun. Enheten ansökte om medel för att tillsätta en projektanställning med uppgif-
ten att arbeta med inventeringarna av misstänkta förorenade områden enligt MIFO fas 1 vid 
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pågående verksamheter men fick avslag. Istället ska inventeringarna göras som en del av den 
ordinarie tillsynen av pågående verksamheter. Målsättningen är att genomföra åtta invente-
ringar per år (Olofsson 2014). Utan extra resurser ökar behovet av att hitta strategier för att 
det arbete som utförs både är så effektivt som möjligt och har så stor effekt som möjligt.   
 
1.1 Syfte och avgränsningar 
Syftet med studien är att utröna hur inventering av förorenade områden som en del av den 
ordinarie tillsynen av pågående verksamheter i Piteå kommun kan utformas för att få så stor 
effekt som möjligt.  
 
Studien kan på så vis vara till nytta dels för Piteå kommun, men även för andra kommuner 
som är i begrepp med att påbörja ett inventeringsarbete av pågående verksamheter.  
 
Studien är skriven utifrån ett kommunalt tillsynsperspektiv med fokus på det arbetssätt som 
används. Därför är utgångspunkten för att bedöma vad som är ett effektivt sätt att inventera 
misstänkt förorenade områden i denna studie hur väl arbetssättet bidrar till att uppnå miljö-
lagstiftningens mål - en hållbar utveckling så som det beskrivs i miljömålet ”en giftfri miljö”. 
I detta sammanhang innebär alltså effektivitet att de allvarligaste föroreningarna hittas och 
vid behov åtgärdas. Studien avgränsas även till den inledande översiktliga inventering som 
kallas fas 1 enligt naturvårdsverkets Metod för Inventering av Förorenade Områden (förkor-
tas fortsättningsvis MIFO) (Naturvårdsverket 1999). Därmed kommer det efterföljande ut-
redningsarbetet och eventuella efterbehandlingsarbetet att lämnas därhän. Intresset riktas i 
första hand inte mot vad en MIFO fas 1 inventering ger för resultat utan mot hur den funge-
rar som arbetsverktyg och hur kontexten i vilken den används påverkar effektiviteten. 
 
1.2 Beskrivning av MIFO fas 1, nationella mål och regler 
Allt arbete med att identifiera, inventera, undersöka och vid behov efterbehandla förorenade 
områden i Sverige styrs dels av generationsmålet att lösa de stora miljöproblemen till nästa 
generation, utan att orsaka ökade miljöproblem utanför Sveriges gränser (Naturvårdsverket, 
2013) och dels av svensk lagstiftning, främst Miljöbalken (SFS 1998:808) (förkortas MB) och 
delvis Plan- och Bygglagen (förkortas PBL) (Naturvårdsverket 2012). Tillsynen är det verktyg 
som finns för att uppnå MB’s syfte att främja en hållbar utveckling. Nedan ges en beskrivning 
av den lagstiftning som finns på området och de miljömål som är aktuella på området. 
 
1.2.1 Lagstiftning 
Tillsynsmyndighetens möjligheter att driva fram utredningar och eventuella efter-
behandlingar av förorenade områden regleras av 26:e kap. 9 § MB där tillsynsmyndigheten 
ges möjligheten att besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att MB’s regler 
ska uppnås.  
 
De mer detaljerade bestämmelserna om föroreningar i MB återfinns i det 10:e kapitlet. Hu-
vudprincipen för efterbehandlingsansvaret är att den som har orsakat en förorening ska be-
tala för att åtgärda den, Pollutors Pay Principle -PPP på engelska. Den principen är uttryckt 
de allmänna hänsynsreglerna som finns i 2 kap. MB och speciellt avhjälpanderegeln i 8 §. Ef-
terbehandlingsansvaret regleras närmare i 10 kap. 2 § MB där det slås fast att utrednings och 
efterbehandlingsansvaret vilar på den som har bedrivit eller bedriver en verksamhet, eller 
som på något sätt vidtar en åtgärd som har bidragit till föroreningen. Ansvaret begränsas av 
vad som kan anses vara skäligt enligt 10 kap. 4 § MB.  
 
När det handlar om historiska utsläpp kan det av olika skäl vara svårt att fastställa vem som 
har ansvaret för att föroreningsskadan uppstod. Till exempel kan flera verksamhetsutövare 
varit verksamma på samma plats. I ett sådant fall har tillsynsmyndigheten möjlighet att ut-
kräva ett solidariskt ansvar från alla verksamhetsutövare som kan ha bidragit till förorening-
en enligt 10 kap. 6 § MB. Det avgörande är vem som haft den faktiska och juridiska rådighet-
en över att föroreningen uppstod (Naturvårdsverket, 2012). Finns ingen ansvarig verksam-
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hetsutövare är det enligt 10 kap. 3 § MB fastighetsägaren som har ansvaret om denne visste 
om eller borde ha upptäckt föroreningsskadan när fastigheten köptes. Fastighetsägarens an-
svar kan inte vara större än vad ansvaret skulle varit för den förorenande verksamhetsutöva-
ren (Naturvårdsverket, 2012).  
 
En annan viktig regel i detta sammanhang är övergångsbestämmelserna till MB. För att ett 
företag ska kunna ha ett efterbehandlingsansvar enligt 10 kap. 2 § och 2 kap. 8 § MB måste 
den faktiska driften av verksamheten ha pågått efter den 30 juni 1969 enligt 8 § i lagen om 
införande av miljöbalken (SFS 1998:811). Om den förorenande verksamheten upphörde före 
1969 kan därför inte något ansvar utkrävas (Naturvårdsverket 2012). 
 
För att kapitel 10 MB ska vara tillämpligt krävs att det ska finnas en konstaterad förorening 
(Naturvårdsverket, 2012). Så länge en förorening inte har konstaterats kan tillsyns-
myndigheten begära upplysningar, utredningar och undersökningar från verksamhetsutöva-
ren eller fastighetsägaren med stöd av bestämmelserna i 26 kap. 21 § och 22 § MB.  
 
Både fastighetsägare och verksamhetsutövare har en skyldighet att underrätta tillsyns-
myndigheten om en förorening upptäcks, enligt 10 kap. 11 § MB. Tillsynsmyndigheten ska 
också underrättas om en allvarlig miljöskada har uppstått (10 kap. 12 § MB) eller om det 
finns en risk för att en miljöskada kan uppstå (10 kap. 13 § MB), till exempel vid avhjälpande 
åtgärder (Naturvårdsverket 2012). Tillsynsmyndigheten ska sedan pröva om föreslagna åt-
gärder för att avhjälpa föroreningen är tillräckliga och lämpliga (10 kap. 14 § MB). Anmäl-
ningar utgör ett ”måste ärende” för tillsynsmyndigheten och måste behandlas omedelbart 
(Naturvårdsverket och Boverket 2006). 
 
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) reglerar den kommunala planeringen. Den omfattar be-
stämmelser om översiktsplaner, detaljplaner och reglerar vilka byggnader som får uppföras 
på vilka platser i en kommun (Naturvårdsverket och Boverket 2006). 2 kap. 4 och 5 § PBL är 
av särskild vikt för förorenade områden eftersom paragraferna anger att mark endast får be-
byggas om marken är lämplig för ändamålet med hänsyn till bland annat människors hälsa 
och säkerhet.  
 
I 3 kap PBL finns reglerna om översiktsplaner. Enligt 3 kap. 1 och 27 §§ är kommunen skyl-
dig att upprätta en  översiktsplan som gäller för hela kommunen och varje mandatperiod ta 
ställning till om den planen är aktuell. I 5 § anges att det bland annat ska framgå hur kom-
munen ska följa de gällande miljökvalitetsnormerna och samordna översiktsplanen med nat-
ionella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för en hållbar utveckling. 
Även om översiktsplaner enligt 3 kap. 3 § PBL inte är bindande är den av stor betydelse för 
framtagandet av detaljplaner eftersom den ska vara vägledande för beslut om markanvänd-
ning. Information om förorenade områden hör därför hemma i översiktsplanen (Naturvårds-
verket och Boverket, 2006). 
 
Enligt 4 kap. 2 § PBL ska kommunen med detaljplanen pröva ett mark- eller vattenområdes 
lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk. Med andra ord är detaljplanen den plan som i 
detalj reglerar förutsättningarna användningen av mark och vatten. Om området är förorenat 
måste det beskrivas i planen med avseende på föroreningens utbredning och omfattning, an-
svaret för en eventuell efterbehandling och hur föroreningarna bör avhjälpas (Naturvårds-
verket och Boverket 2006). Därmed är detaljplanen viktig för de efter-behandlingskrav som 
kan ställas inför en exploatering (Naturvårdsverket och Boverket 2006). Om ett förorenat 
område ska bebyggas och det finns en betydande risk för miljöpåverkan ska en miljökonse-
kvensbeskrivning (förkortas MKB) upprättas enligt 6 kap. 11-18 § och 22 § MB och 4 kap. 34 
§ PBL. De handlingar som har rättslig verkan i en detaljplan är plankartan och bestämmel-
serna som anger hur området ska bebyggas. Om ett område är förorenat kan en kommun 
därför behöva teckna civilrättsliga avtal för att säkerställa att privata exploatörer vidtar vissa 
genomförandeåtgärder (Naturvårdsverket och Boverket 2006). 
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1.2.2  Miljökvalitetsmål 
Miljökvalitetsmålen är konkretiseringar av hur en hållbar utveckling ska uppnås och därför 
finns det en koppling mellan tillsyn och miljökvalitetsmålen (Naturvårdsverket 2003). MB’s 
bestämmelser ska tillämpas så att dess mål och syften uppnås, när det är oklart hur ett beslut 
ska fattas för att uppnå detta mål ska miljökvalitetsmålen vara vägledande (Naturvårdsverket 
2012).  
 
Miljökvalitetsmålet en Giftfri Miljö definieras som ”förekomsten av ämnen i miljön som har 
skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på männi-
skors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är 
nära bakgrundsnivåerna” (Miljömålsportalen 2013). Regeringen har preciserat målet genom 
att ange att förorenade områden ska vara ”åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör 
något hot mot människors hälsa eller miljön” (Miljömålsportalen 2013). 
 
Förorenade områden påverkar även andra miljökvalitetsmål. Till exempel påverkas miljökva-
litetsmålet ”en god bebyggd miljö” om ett förorenat industriområde omvandlas till ett bo-
stadsområde. Om föroreningar från ett område sprids till grundvattnet eller ytvattnet påver-
kas miljökvalitetsmålen ”grundvatten av god kvalitet” och ”levande sjöar och vattendrag”. 
 
1.2.3  Metod för inventering av förorenade områden (MIFO) 
Syftet med MIFO är att hitta och undersöka befarat förorenade områden och riskbedöma de-
ras eventuella föroreningar. Metoden sammanfattas i figur 1.  
 
Branschkartläggningen (förkortas fortsättningsvis BKL) är en lista på ett 60-tal branscher 
där det förmodas att ett efterbehandlingsbehov kan finnas. BKL ger en översiktlig riskklass-
ning som är att betrakta som en vägledning för prioriteringar av vidare undersökningar med 
hjälp av MIFO (Naturvårdsverket 1999). 
 
MIFO metoden är uppdelad i två faser. Fas 1 omfattar en orienterande studie där historiska 
uppgifter om området sammanställs, syftet är att få en uppfattning om vilka föroreningar 
som troligen finns på området. Utifrån det insamlade materialet kan man dra generella slut-
satser om platsens föroreningssituation baserat på uppgifter om föroreningens farlighet, för-
oreningsnivån, spridningsförutsättningarna på området och områdets känslighet eller 
skyddsvärde (Naturvårdsverket 1999). Därefter görs en första riskklassning där områdena 
klassas enligt metodens riskklasser: 
 
Riskklass 1: Mycket stor risk 
Riskklass 2: Stor risk 
Riskklass 3: Måttlig risk 
Riskklass 4: Liten risk 
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Figur 1. Kopplingen mellan branschkartläggningen (BKL) och MIFO-modellen. Siffrorna 
motsvarar olika riskklasser där klass 1 utgör störst risk. (Källa: Naturvårdsverket, 1999)  

 

 
Som figur 1 anger avslutas fas 1 med en prioritering där områden med riskklass 1, 2 och 3 går 
vidare till fas 2 där en översiktlig undersökning med markprover genomförs och områdets 
riskklass fastslås. Syftet med fas 2 är att undersöka om de föroreningar som misstänks fak-
tiskt finns i marken. Fas 2 avslutas med en ny riskklassning enligt samma fyrgradiga skala. 
En ny prioritering görs där de områden som bedöms utgöra störst risk för människors hälsa 
och miljön, d.v.s. de områden som hamnar i riskklass 1 och 2 går vidare (Naturvårdsverket, 
1999). Efter fas 2 görs detaljerade åtgärdsundersökningar i flera steg. Efter varje steg görs 
prioriteringar för att avgöra om risken för att föroreningarna påverkar människors hälsa och 
miljön är nog allvarliga för att gå vidare till nästa steg. Det är inte alltid inventeringarna och 
undersökningarna leder till saneringar och en därpå följande uppföljning (Naturvårdsverket, 
1999).  
 
Ett steg som inte finns med i figur 1 är den databas där resultatet av alla inventeringar och 
riskklassningarna sammanställs av landets länsstyrelser, efterbehandlingsstödet (förkortas 
fortsättningsvis EBH-stödet) (Naturvårdsverket 1999). 
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2. Material och metod 

Studien baserades på tidigare studier och en egen pilotstudie i Piteå kommun. Tillgängligt 
material från tidigare tillsynsprojekt och kommunala handlings- och översiktsplaner sam-
manfattades. Deras erfarenheter användes som underlag för pilotstudiens upplägg. Befintliga 
erfarenheter från tillsynsprojekten och kommunala handlingsplaner och erfarenheterna från 
pilotstudien utgjorde tillsammans underlag för studiens slutsatser.  
 
En alternativ metod för att genomföra studien hade varit att ersätta genomgången av till-
synsprojekt och kommunala fördjupningar av handlings- och översiktsplaner med en enkät-
studie. Eftersom mycket information fanns nedskriven och tiden för uppsatsen var begränsad 
bedömdes en genomgång av rapporter från tillsynsprojekt och kommunala planer generera i 
stort sett samma resultat och vara lämpligare i omfattning.  
 

2.1  Sammanfattning av tillgängligt material 
 
2.1.1 Sammanfattning av tillsynsprojekten 
Det material som använts för att skapa ett underlag för pilotstudien bestod av rapporter från 
6 tillsynsprojekt med 84 deltagande kommuner, d.v.s. ca en tredjedel av det totala antalet 
kommuner i Sverige. För att hitta projekten användes sökmotorerna Google och Bing. De 
sökord som användes var ”Förorenade områden”, ”MIFO fas 1”, ”Pågående verksamheter” 
och ”tillsyn”. En manuell genomsökning av alla miljösamverkansorgans och länsstyrelsers 
hemsidor genomfördes även. Alla projekt i materialet var inriktade på inventering av på-
gående verksamheter enligt MIFO fas 1 i kommunal regi, 5 av dem drevs av miljösamver-
kansorgan och ett av en länsstyrelse.  
 
Datat från tillsynsprojekten användes dels som underlag för bedömningen av hur invente-
ringsarbetet kan genomföras så effektivt som möjligt i Piteå kommun och dels som ett un-
derlag för att välja metod för pilotstudien i Piteå kommun. Det data som samlades in från 
dessa tillsynsprojekt var uppgifter om varför projekten startade, vilket syfte de hade, den me-
tod som använts, samt de erfarenheter och slutsatser som projekten resulterat i. 
 
2.1.2  Sammanfattning av kommunala fördjupningar 
För att få en fördjupad förståelse av förutsättningarna för att genomföra MIFO fas 1 invente-
ringar i en kommunal kontext samlades material om kommunala strategier in genom att an-
vända sökmotorerna Google och Bing. De sökord som användes var ”kommun”, ”handlings-
plan”, ”förorenade områden”, ”inventering”, ”pågående verksamhet” och ”MIFO”. Det 
material som hittades bestod av 4 kommunala handlingsplaner för förorenade områden, 2 
kommunala översiktsplaner, en revisionsrapport och en lägesrapport. 
 
Det data som samlades in från detta material var information om källan med avseende på 
politisk förankring och tjänstemannanivå, uppgifter om det sammanhang i vilken källan blev 
till, de aktiviteter som genomförts, målsättningen och syftet samt de erfarenheter och slutsat-
ser som formulerats i källorna. Vägledande för vilka uppgifter som samlats in var huruvida de 
bidragit till eller hindrat ett effektivt arbete med förorenade områden. 
 

2.2  Genomförandet av pilotstudien i Piteå kommun 
Förutsättningarna för pilotstudien var att Piteå kommun ville arbeta med frivillighet i kon-
takten med verksamhetsutövarna, arbetsinsatsen skulle vara överkomlig för enheten för 
miljö och hälsoskydd, och åtta verksamheter skulle väljas ut varav minst en MIFO fas 1 in-
ventering skulle genomföras.  
 
Pilotstudien bestod av följande moment: ett urval av verksamheter, kontakt med utvalda 
verksamheter via en enkät och ett brev, val av verksamhet att inventera, förberedelser inför 
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platsbesök, platsbesök och slutligen en riskklassning. För att främja frivillighet användes inte 
förelägganden mot verksamhetsutövarna. Utbildningar till de utvalda verksamhetsutövarna 
genomfördes inte för att på så vis minska arbetsbördan för enheten för miljö- och hälso-
skydd. 
 
Urvalet begränsades till miljöfarlig verksamhet i drift under kommunal tillsyn tillhörande 
branscher som finns med i BKL. Valet av bransch fick sin utgångspunkt i det arbete som en-
heten för miljö- och hälsoskydd var inblandade i vid tidpunkten för pilotstudiens start: ut-
redningar i samband med exploatering av ett område. Den verksamhet som utreddes till-
hörde branschklassen ytbehandlare av metall med mekaniska eller fysikaliska metoder och 
tillhörde enligt BKL branschklass 3 och var därför aktuell för MIFO fas 1 inventering. För att 
uppnå Piteå kommuns målsättning att inventera åtta verksamheter per år utvidgades urvalet 
till att omfatta både branschklassen ytbehandlare av metall med mekaniska eller fysikaliska 
metoder enligt BKL och miljöfarliga verksamheter som förbrukat eller förbrukar organiska 
lösningsmedel enligt kommunens lista över miljöfarliga verksamheter. Bara en MIFO fas 1 
inventering genomfördes inom ramen för pilotstudien men kommunens miljöinspektörer 
kommer att genomföra de resterande sex riskklassningarna enligt MIFO fas 1 detta urval. 
 
Ett informationsbrev och en enkät skickades ut till de sju verksamheter som valts ut, se bi-
laga 1. I brevet informerades verksamheterna om syftet med tillsynsprojektet och de ombads 
inkomma med uppgifter om deras nuvarande miljöpåverkan och information om platsens 
historik via enkäten.  
 
Arbetet med uppgiftsinsamlingen, platsbesöken och riskklassningen skedde enligt MIFO fas 1 
som den beskrivs i Naturvårdsverkets rapport 4918 (Naturvårdsverket 1999). MIFO fas 1 in-
venteringen delades av praktiska skäl upp på två verksamheter, verksamhet A och B, Orsaken 
det var att den markundersökning som genomfördes på området som var aktuellt för exploa-
tering följde de delar av MIFO fas 1 som handlar om uppgiftsinsamling. Med andra ord hade 
mycket av det historiska underlaget redan samlats in och därför genomfördes enbart en risk-
klassning av det området inom ramen för den här studien. För att få erfarenheter om hur den 
materialinsamlande delen av MIFO fas 1 fungerade i Piteå kommun samlades uppgifter in 
om den fastighet på vilken verksamhet B tidigare legat. Tillsammans skapade erfarenheterna 
från verksamhet A och B underlag för att utröna förutsättningarna för ett effektivt MIFO fas 1 
undersökning i Piteå kommun. Vid båda verksamheterna genomfördes ett platsbesök. 
 
Förberedelserna inför platsbesöken bestod av uppgiftsinsamlande från enheten för miljö- och 
hälsoskydds ärendedatabaser och Piteå kommuns centrala arkiv. Därifrån hämtades inform-
ation om vilka och hur mycket kemikalier som använts, vilka tillstånd verksamheterna haft 
och eventuella klagomål som riktats mot dem. Även svaren från enkäterna utgjorde en del av 
förberedelserna inför platsbesöken. Vid platsbesöken genomfördes intervjuer med verksam-
hetsutövaren baserat på uppgifterna som samlats in och de enkätsvar som de skickat in.  
 
För att genomföra riskklassningen hämtades information om områdets geografiska egen-
skaper i form av marklutning, närhet till bebyggelse och områdets tidigare bebyggelse från 
kommunens karttjänst. Den översiktliga information om spridningsförutsättningar som be-
hövs för att genomföra en riskklassning enligt MIFO fas 1 hämtades från Sveriges geologiska 
undersökningars karttjänst i form av Jordarts- och bergartskartor. 
 
Under arbetets gång noterades erfarenheter om hur de olika momenten fungerat med avse-
ende på effektivitet och tidsåtgång.  
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3. Resultat 

3.1 Sammanfattning av tillsynsprojekt 
Miljösamverkan Stockholm (förkortas Stockholm) genomförde ett tillsynsprojekt tillsam-
mans med åtta kommuner (Miljösamverkan Stockholm 2011). Innan projektet startade hade 
endast ett fåtal kommuner genomfört MIFO fas 1 inventeringar. Syftet var dels att öka kun-
skapen om förorenade områden hos både kommuner och verksamheter, och dels att öka in-
slaget av privatfinansierade efterbehandlingsåtgärder. De moment som kommunerna ge-
nomförde var dessa: urval, förberedelser, kontakt med verksamhetsutövare via brev och en-
kät, platsbesök, återkoppling och dokumentation i EBH-stödet. De erfarenheter som uttryck-
tes i projektets utvärdering var: På grund av att arbetet tog tid - ca 50-60 timmar per objekt, 
var vägledning från länsstyrelsen kring riskklassningen viktig. Det var svårt att få fram bra 
underlag från verksamhetsutövarna och inventeringarna var ett sätt att göra verksamhetsut-
övarna medvetna om sitt ansvar för det område där de var verksamma. Det var svårt att prio-
ritera ett planerat inventeringsarbete och inventeringen kunde vara ett sätt att visa att det 
krävs resurser för att hantera förorenade områden som inte ska exploateras. I utvärderingen 
framkom även att det fanns ett behov av att involvera kommunen på central nivå för att in-
venteringsarbetet skulle bli effektivt och att verksamhetsutövarna bör förmås att ta ett större 
eget ansvar. 
 
Länsstyrelsen i Dalarna (förkortas Dalarna) var huvudman för ett tillsynsprojekt med nio del-
tagande kommuner (Länsstyrelsen Dalarna 2010). Bakgrunden till projektet var att Länssty-
relsen hade arbetat med inventeringar men inventeringsaktiviteten i kommunerna hade varit 
låg. Syftet med projektet var att öka kunskapen om förorenade områden hos företagen, 
kommunerna och länsstyrelsen och att fånga upp verksamheter i drift som kan ha gett upp-
hov till förorenade områden eller som har sin verksamhet på redan förorenade områden. De 
moment som utfördes i kommunerna som deltog i projektet var urval, förberedelse, kontakt 
med verksamhetsutövare via brev, utbildning av verksamhetsutövare, föreläggande att ge-
nomföra inventeringen, bedömning av företagens förslag på riskklassning, återkoppling och 
dokumentation i EBH-stödet. Urvalskriterierna var hög BKL klass, närhet till skyddsvärda 
områden, verksamhetens storlek och verksamhetstid. De erfarenheter som dokumenterats i 
utvärderingen av projektet var att en del riskklassningar överklagats, de mest prioriterade 
objekten fångades inte upp på grund av att kommunerna valde objekt i låga BKL-klasser, det 
historiska underlaget som verksamhetsutövarna skickade in var i en del fall av bristande kva-
litet, företagens förslag på riskklass ansågs i några fall vara underskattade och ändrades, slut-
ligen ansågs utbildning av kommunernas miljöinspektörer och av verksamhetsutövarna vara 
en förutsättning för att projektet skulle kunna genomföras. 
 
Miljösamverkan Västra Götaland (förkortas V. Götaland) genomförde ett tillsynsprojekt med 
18 deltagande kommuner (Miljösamverkan Västra Götaland 2008). Bakgrunden till projektet 
var att inga miljökontor gjort undersökningar av misstänkt förorenad mark vid pågående 
verksamheter. Projektets syfte var att hjälpa kommunerna att komma igång med invente-
ringsarbetet och genomföra minst en inventering vid en pågående verksamhet. De moment 
som utfördes i de kommuner som deltog i projektet var urval, förberedelser, kontakt med 
verksamheterna via brev eller telefon, platsbesök, föreläggande, riskklassning, återkoppling 
och dokumentation i EBH-stödet. Urvalskriterierna var verksamheter som lett till synliga 
föroreningar, har förekommit lång tid på fastigheten eller där flera olika verksamheter funnit 
under lång tid, hanterar eller har hanterat mycket kemikalier eller ligger nära känsliga områ-
den. I projektets utvärdering framkom att det var svårt för små kommuner att hinna med 
projektet, det fanns ett behov av fortsatt vägledning hos miljökontoren och i en del kommu-
ner initierades ärenden av andra aktörer vilket styrde prioriteringen och urvalet. Några slut-
satser från projektet var att det kan finnas ett värde i att ta fram en handlingsplan för att syn-
liggöra behovet och lyfta frågan i kommunen. Miljösamverkan Västra Götaland rekommen-
derade alla kommuner att ta fram en sådan.  



 

9 

 

 
Miljösamverkan Sydost (förkortas Sydost) genomförde ett tillsynsprojekt med tretton delta-
gande kommuner (Miljösamverkan Sydost 2011). Projektet startades efter önskemål från 
kommunerna i regionen. Syftet med projektet var att vägleda handläggare på kommunerna i 
arbetet med klassningen av förorenade områden enligt MIFO fas 1, fokus var på sågverk och 
verkstadsindustri men kommunerna följde sin tillsynsplan och besökte de företag som var 
inplanerade. I slutrapporten var informationen inte så utförlig gällande de moment som ut-
fördes i kommunerna, men de gjorde ett urval av verksamheter, utbildning av företag och 
gemensamma riskklassningsmöten med miljöinspektörerna som deltog i projektet. Erfaren-
heter från projektet var att intresset för utbildningarna var svagt hos företagen och att det 
finns ett stort behov av dialog mellan samtliga inblandade parter: kommunen, länsstyrelsen, 
naturvårdsverket och verksamhetsutövaren eller annan ansvarig.  
 
Miljösamverkan Östergötland (förkortas Östergötland) genomförde ett tillsynsprojekt med 
nio deltagande kommuner (Miljösamverkan Östergötland 2008). Innan projektet startade 
hade ingen av de kommuner som deltog i projektet riskklassat någon pågående verksamhet 
enligt MIFO fas 1. Syftet med projektet var att riskklassa ett antal pågående verksamheter 
inom branscher där det finns risk för att föroreningar finns. De moment som utfördes i 
kommunerna var urval, förberedelser, kontakt med företagen via ett brev, utbildning av före-
tagen angående vilket material som utgör underlag för riskklassningen, föreläggande om att 
inkomma med underlag för riskklassning, platsbesök om det inkomna underlaget från före-
tagen inte var tillräckligt bra, riskklassning på gemensamma riskklassningsmöten, återkopp-
ling och rapportering till EBH-stödet. Erfarenheter som framkom vid utvärderingen var att 
riskklassningen tog mycket tid, underlaget från företagen var i flera fall bristfälligt, utbild-
ningsbehovet var stort och det var svårt för inspektörerna att prioritera arbetet. Slutsatser 
från projektet var att utbildningsinsatsen och de gemensamma riskklassnings-mötena funge-
rat bra men utan fortsatt stöd i form av utbildning och tillsynsvägledning kommer det att 
vara svårt för framförallt de små kommunerna att fortsätta med inventeringsarbetet. 
 
Miljösamverkan Skåne (förkortas Skåne) genomförde ett tillsynsprojekt med 27 deltagande 
kommuner (Miljösamverkan Skåne 2011). Med få undantag hade kommunerna inte genom-
fört någon inventering av pågående verksamheter. Syftet med projektet var att få kommu-
nerna att komma igång med inventeringsarbetet, ge stöd och utbildning så att kommunerna 
effektivt och likartat bedrev sitt tillsynsarbete, och skapa ett underlag för prioritering mellan 
olika verksamheter. I slutrapporteringen av projektet fanns ingen närmare beskrivning av de 
moment som utfördes i kommunerna men de gjorde ett urval av verksamheter från BKL, 
kommunerna förelade företagen att inkomma med uppgifter och det genomfördes gemen-
samma riskklassningsmöten. De erfarenheter som dokumenterats i slutrapporten var att en 
del förelägganden överklagades, många inspektörer uppfattade MIFO som svåröverblickbar 
och ”krånglig”, det inkom bristande historiskt underlag om fastigheten/anläggningen från 
verksamhetsutövarna, och slutligen att muntlig information till verksamhetsutövarna inte 
alltid löste problemet med bristande historiskt underlag. Slutsatser från projektet var att an-
svarsfrågorna var viktiga i tillsynsmyndighetens kommunikation med verksamhetsutövaren, 
fortsatt stöd till miljöinspektörerna i form av fortbildning kring ansvarsfrågorna behövdes 
och att ju snabbare verksamhetsutövare får kunskap om vilka miljöskulder som finns desto 
snabbare kan insatser göras och företaget kan budgetera för kommande insatser. 
 

3.2  Sammanfattning av kommunala fördjupningar 
I Jönköpings kommun (förkortas Jönköping) hade förorenade områden tagits med i över-
siktsplanen (Jönköpings kommun 2008). Denna fastställdes av kommunfullmäktige, det 
angavs inte på vilken tjänstemannanivå arbetet med förorenade områden har skett. Syftet var 
att få en bättre bild av markförhållandena ur miljösynpunkt i de områden som ska exploate-
ras. Syftet uppnåddes genom att sammanställa uppgifter från olika register, till exempel 
EBH-stödet och miljökontorets uppgifter om vilka miljöfarliga verksamheter som varit verk-
samma på områdena som var aktuella för exploatering. Därefter gjordes en områdesbeskriv-
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ning med avseende på jordarter, förutsättningar för spridning av vatten- och markförore-
ningar och verksamheter som medför risk för föroreningar. Underlaget omarbetades till fyra 
klasser: A – tidigare deponiområde, B – områden med misstanke eller bevis för stor påver-
kan på mark och vatten, C – misstanke om påverkan på mark och vatten och D – ingen känd 
verksamhet. Områdenas klassificering användes sedan som ett stöd i kommunens samhälls-
planering. 
 
Katrineholms kommun (förkortas Katrineholm) beskrev förorenade områden i MKB ‘n till 
kommunens översiktsplan som antagits av kommunfullmäktige (Katrineholms kommun 
2013). Arbetet med MKB ‘n utfördes av en konsult. Syftet med kommunens MKB var att 
identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekterna av en planerad markanvändning 
och dess inverkan på miljö, hälsa och hushållning med naturresurser. En del av den samlade 
bedömningen av översiktsplanens miljöpåverkan berör förorenade områden. Beskrivningen 
baserades på EBH-stödet, information från kommunens miljökontor och från fastighetsä-
gare. En av slutsatserna var att det fanns ett behov av en fördjupad inventering för att öka 
kunskapen om föroreningsriskerna. En annan slutsats var att en tätare stad kan leda till att 
fler områden åtgärdas i samband med exploatering och att exponeringen för miljö- och häl-
sofarliga ämnen därför minskar jämfört med att ingen exploatering skulle genomföras, under 
förutsättning att tillräckliga skyddsåtgärder används under saneringsarbetet. 
 
Malmö stads (förkortas Malmö) revisorer genomförde en granskning med syftet att under-
söka hur arbetet med inventering och sanering av förorenade områden bedrevs av stadens 
nämnder och hur förorenad mark som ägdes av staden värderades i balansräkningen (Malmö 
stad 2010). Rapporten riktade sig till miljöförvaltningens nämnd. På grund av det höga ex-
ploateringstrycket i staden genomförde Malmö kommun tidigt inventeringar av förorenade 
områden genom att inventera hela industriområden och att prioritera de områden som be-
dömdes aktuella för planläggning. Resultatet från inventeringarna kopplades till ett kartpro-
gram som uppdateras löpande. Fastighetskontoret har tillgång till både inventeringarna och 
kartprogrammet. Kostnaden för efterbehandlingsåtgärder fanns med som en del i den totala 
exploateringskostnaden. Miljökontorets erfarenhet var att det händelsestyrda tillsynsarbetet 
hade ökat vilket minskat utrymmet för att genom egeninitierad tillsyn gå vidare med an-
svarsutredningar och ansvarsutkrävande av inventerade områden. De slutsatser som reviso-
rerna kom fram till var att kunskap från inventeringarna sparar tid och pengar vid exploate-
ring, en förutsättning för effektivitet var att hantera de olika roller som finns inom kommu-
nens organisation, en brist i Malmö kommun var att det inte fanns någon nämnd med ansvar 
att ta huvudmannaskap för bidragsansökningar för sanering när ansvarig saknas. Revisorer-
na konstaterade också att det förbättrade kunskapsläget som inventeringen gav upphov till 
har bidragit till att underlätta en utbyggnad av staden. Ett förbättringsområde som reviso-
rerna pekade ut var att förtydliga när under en exploateringsprocess det är lämpligt att upp-
lysa om en ansvarsförbindelse.  
 
Linköpings kommun (förkortas Linköping) har fastställt en handlingsplan för kommunens 
arbete med förorenade områden (Linköpings kommun 2007). Syftet var att bygga upp kun-
skap om förekomsten av markföroreningar i kommunen och att så rationellt som möjligt 
kunna ta ett delansvar för miljökvalitetsmålet ”en giftfri miljö”. Handlingsplanen var antagen 
av både Miljönämnden och Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, det föreslogs att en 
samordnare skulle anställas. I planen redovisades vilka objekt som var prioriterade i kom-
munen och riktlinjer för arbetet med förorenad mark. Misstänkt förorenade områden regi-
strerades i en databas som förvaltningar och bolag hade tillgång till för att kunna få en tidig 
indikation om misstänkta föroreningar på området. Erfarenheter var att kommunens enga-
gemang i frågorna ökade när inventeringsarbetet hade klarlagt behoven av fördjupade under-
sökningar och saneringsinsatser, medvetenheten hade ökat hos kommunala enheter, exploa-
törer och konsulter, samt att finansieringsmöjligheterna såg olika ut beroende på vem som 
hade ansvaret för föroreningen. Linköpings kommuns nya sammanhållna förvaltning för 
samhällsplanering pekades ut som en möjlighet för att samordna arbetet. Kommunen drog 
slutsatsen att ett framgångsrikt arbete med förorenade områden kunde eliminera miljörisker 
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som kan påverka kommuninvånarna negativt och återvinna mark som kan bli en resurs för 
den pågående tillväxten av Linköpings kommun.  
 
Skara kommun (förkortas Skara) inventerade samtliga identifierade misstänkt förorenade 
områden under 2002, riskklassade dem under 2003 och genomförde kompletteringar 2004 
(Skara kommun 2004). Avsikten var att myndigheter och privatpersoner dels skulle få lättill-
gänglig information om vilka föroreningar som kan finnas på specifika platser i kommunen, 
och dels få en översiktlig bild av kommunens förorenade områden. Resultatet från invente-
ringarna har lagts in i en GIS karta och i miljö- och byggkontorets ärendedatabas - Miljöreda. 
Informationen har också inkluderats i kommunens översiktsplan som antogs av kommun-
fullmäktige och inventeringarna gjordes inom ramen för miljö och byggkontorets arbete. Av 
rapporten framgick inte vilka resurser som krävdes för att genomföra inventeringen. 
 
Västerås stad (förkortas Västerås) har antagit en handlingsplan för kommunens arbete med 
förorenade områden (Västerås stad 2013). Enligt handlingsplanen leder kommunstyrelsen 
arbetet, fastighetsnämnden och fastighetskontoret har samordningsansvar och det har till-
satts en samordnare. Denne fungerade som stadens expert och var sammankallande för en 
arbetsgrupp med representanter från de berörda förvaltningarna och kommunala bolagen. 
Syftet med planen var att uppnå miljömålet en Giftfri miljö till år 2050. Vägen dit gick genom 
tillsyn, exploatering egna saneringar och huvudmannaskap Tillsynsmyndighetens uppgift var 
att ställa krav på verksamhetsutövare för att undersöka och vid behov åtgärda sina fastighet-
er och har därför en fristående roll från övriga kommunala förvaltningar. I handlingsplanen 
konstaterades att förorenade områden påverkar den kommunala planeringen eftersom mar-
kens egenskaper avgör vilken framtida bebyggelse som kan finnas på platsen. Kommunen 
har därför skapat rutiner för att bygga upp kunskapen kring föroreningarna, bland annat har 
ett GIS-skikt skapats utifrån EBH-stödet. Det uppdaterades två gånger per år och har till-
gängliggjorts för alla som arbetar med mark och byggnader, de har även utformat riktlinjer 
som gäller för förvaltningar, stab och bolag. I handlingsplanen angavs att prioriteringen av 
förorenade områden ska bygga på MIFO och miljömålen, förorenade områden ska finnas 
med i kommunens översiktsplan vid nästa revidering, och i detaljplanerna ska sanering anges 
som en del av genomförandebeskrivningen och exploateringsavtalet. En erfarenhet som låg 
till grund för planen var att förorenade områden kan påverka kommunens ekonomi och för 
att förhindra kostsamma fördröjningar uppmanas exploatörer att genomföra utredningar och 
redovisa resultaten innan planuppdrag beställs. En slutsats var att ett bra planeringsunderlag 
som är tillgängligt som verktyg för de som behöver det är en förutsättning för ett effektivt ar-
bete med förorenade områden, likaså är en tydlig organisation med väl definierade uppgifter 
och ansvar en viktig förutsättning för effektivitet. 
 
Eskilstuna kommun (förkortas Eskilstuna) hade som mål att miljön i Eskilstuna är så fri från 
skadliga ämnen år 2020 att människors hälsa eller den biologiska mångfalden inte hotas 
(Eskilstuna kommun 2012). Enligt handlingsplanen för förorenade områden initierade 
kommunledningskontoret arbetet, det finns en strategisk ledningsgrupp och en arbetsgrupp 
med kompetenser från berörda kommunala förvaltningar och bolag. Handlingsplanens syfte 
var att uppnå det lokala målet för det nationella miljömålet ”en giftfri miljö”. Kommunens 
erfarenhet var att konsekvenserna av att undersöka och sanera ett område påverkar budget-
processen och för att hantera det krävs stor framförhållning och ett bra beslutsunderlag. Ett 
problem som identifierades i detta sammanhang var att det är först efter en slutförd MIFO 
fas 2 som det blir möjligt att göra en relativt säker ekonomisk beräkning för vilken markan-
vändning som är rimlig att ha på ett visst område, d.v.s. ganska sent in i processen. I hand-
lingsplanen angavs att kommunen som delmål ska föra in kommunens inventeringar i EBH-
stödet, tillsynsmyndigheten ska fortsätta inventera pågående verksamheter genom att ställa 
krav på verksamhetsutövarna via sin tillsyn. Kommunen har även tagit fram lokala priorite-
ringskriterier som komplement till den prioritering som görs genom MIFO. Dessa är stadsut-
vecklingsperspektivet, ansvars-frågan, vattenskyddsområden, och andra planers inverkan. 
Som ett hjälpmedel i prioriteringen har EBH-stödet digitaliserats till ett GIS-skikt.  
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I Sunne kommun (förkortas Sunne) har en handlingsplan för arbetet med förorenade områ-
den antagits av miljö- och byggnadsnämnden (Sunne kommun 2013). Ansvariga tjänstemän 
var miljökontoret som har avsatt ca 200 timmar per år för arbetet med planen. Ansvaret för 
arbetet med förorenad mark fördelades mellan miljö-, plan- och bygglovsenheten, tekniska 
enheten och kommunkansliet. Målsättningen för kommunens arbete var att aktivt delta i ar-
betet för miljömålet en giftfri miljö genom att dels att utreda och åtgärda de prioriterade om-
råden som finns i kommunen inom en rimlig tidsperiod, och dels genom att enbart genom-
föra planerade efterbehandlingsinsatser. För att uppnå målsättningen att bara planerade in-
satser ska genomföras har de genomfört ett tillsynsprojekt med fokus på förorenade områden 
inom den ordinarie verksamheten. Resultatet av projektet, d.v.s. information om var förore-
nade områden finns, gjordes tillgängligt för berörda kommunala enheter genom att lägga in 
information från EBH-stödet i ett kartskikt, de har också fört in förorenade områden i över-
siktsplanen. De avsåg att bilda en grupp med representanter från berörda enheter men sam-
arbetet mellan enheterna hade upparbetats till den grad att en grupp ansågs onödig. 
 
3.3  Pilotstudien i Piteå kommun 
De verksamheter som valdes ut till pilotstudien redovisas i tabell 1.  
 
Tabell 1: De verksamheter som valdes ut, vilken BKL bransch de tillhör, hur de är klassade enligt BKL. Verksam-
heternas namn har bytts ut mot koder.  

Kod Verksamhet BKL 

A Billackeringsfirma - ytbehandlare av metall med mekaniska/fysikaliska processer.  3 

B Billackeringsfirma - ytbehandlare av metall med mekaniska/fysikaliska processer.  3 

C Ytbehandlare av metall med mekaniska/fysikaliska processer och verkstadsindustri där 
halogeniserade lösningsmedel misstänks ha använts. 

3 eller 2 

D Ytbehandling av trä 4 

E Ytbehandling av trä 4 

F Ytbehandling av trä 4 

G Ytbehandling av trä 4 

 
Enkätsvaren var i många fall relativt utförliga kring den egna verksamhetens miljöpåverkan 
och utsläppspunkter, men innehåll lite information om andra verksamheter som legat på om-
rådet tidigare, se figur 2. Verksamhet F och G lämnade inte in några enkätsvar. 
 
Verksamhet A och B valdes ut till fortsatta studier. Insamlandet av historiskt underlag från 
arkiven tog mycket tid. Enheten för miljö- och hälsoskydds ärendedatabas och centralarki-
vets katalogisering var sådan att det var svårt att söka uppgifter om vilka verksamheter som 
funnits på en fastighet, men det gick lättare att söka på fastighetsägare. Det innebar ett pro-
blem eftersom det är ett områdes historia som är det intressanta i detta sammanhang. Det 
gick att hitta uppgifter om verksamhet B ’s kemikalieanvändning, avfalls- och restprodukt-
hantering via enheten för miljö- och hälsoskydds ärendedatabas och från kommunens cen-
tralarkiv. En omständighet som underlättade insamlandet av geografisk information om om-
rådena var att planeringsenheten, bygglovshandläggarna, enheten för miljö- och hälsoskydd 
och naturvårdsenheten sitter i samma korridorer, det var alltså lätt att få tips om var inform-
ationen fanns under fikarasterna. 
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Figur 2. Jämförelse av andelen besvarade frågor i de enkätsvar som kom in med avseende på 
information om nuvarande och tidigare verksamheter fördelat på kategorier i enkäten. 
 
Mest information framkom vid platsbesöken. Verksamhet B hade aldrig ägt någon fastighet, 
de hade hyrt industrilokaler sedan företagets start och funnits på tre olika platser. De hade 
nyligen flyttat till en ny lokal på grund av att ägaren till den gamla lokalen ville omvandla 
området från ett industriområde till ett handelsområde. Vid intervjun framkom även uppgif-
ter om avfalls- och restprodukthantering från tiden innan de första uppgifterna i arkiven, en 
områdesbeskrivning och information om angränsande verksamheter som kan ha påverkat 
föroreningssituationen på det gamla området. De uppgifterna kunde bekräftas genom en 
sökning på fastighetsbeteckningen i EBH-stödet. Platsbesöket vid verksamhet A gav inte så 
mycket mer information än den som redan samlats in. Vid detta platsbesök kom ansvarsfrå-
gan på tal och risken för ett efterbehandlingsansvar oroade. 
 
Den verksamhet som riskklassades enligt MIFO fas 1, verksamhet A, tilldelades riskklass två 
på grund av höga halter av metaller i marken. Den långa tid som området använts för indust-
riell verksamhet var en starkt bidragande orsak till att halterna var så höga i marken. Risk-
klassningen enligt MIFO fas 1 innehåller flera bedömningsmoment om föroreningarnas 
mängd, områdets känslighet och skyddsvärde. Dessa bedömningar tog oväntat lång tid. Fas 1 
är en översiktlig studie och omfattar därför inga markundersökningar. Enligt MIFO ska alltså 
bedömningarna i fas 1 baseras på ett antal osäkra variabler, till exempel med avseende på 
föroreningarnas omfattning och spridningsmöjligheter. Det gör att vägledning blir nödvändig 
för att bedömningarna ska ske på någorlunda likartat sätt. Den andra orsaken har att göra 
med metodbeskrivningen: samma blanketter används för MIFO fas 1 och fas 2 vilket gör att 
en ovan riskklassare lätt tror att underlaget måste vara väldigt utförligt för en fas 1 undersök-
ning. 
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4. Diskussion 

Eftersom pilotstudien och tillsynsprojekten är nära sammankopplade diskuteras dessa för att 
på så vis hitta framgångsfaktorer för inventeringsarbetet. Därefter riktas intresset mot de 
kommunala fördjupningarna för att undersöka vad som varit framgångsrikt för de kommu-
ner som kommit långt i sitt arbete med förorenade områden.  
 
4.1 Framgångsfaktorer för inventeringsarbete 
En brist med pilotstudien var att delar av urvalet baserades på kommunens register över mil-
jöfarliga verksamheter som förbrukar organiska lösningsmedel. Som framgår av tabell 1 till-
hörde samtliga av dessa verksamheter BKL fyra och utgör därför förmodligen inte nog stor 
risk för att vara aktuella för efterbehandling. Å andra sidan visade undersökningen av de 
verksamheter som valdes ut på basis av BKL, verksamhet A och B, att verksamheter tillhö-
rande BKL tre kan vara aktuella för riskklass två enligt MIFO. För både verksamhet A och B 
var företagens långa historia en bidragande orsak till att föroreningarna på området kan 
misstänkas vara stora. Det antyder att ett effektivare urval kan göras på basis av höga BKL 
klasser och hur länge ett område har använts av miljöfarliga verksamheter. Dessa urvalskri-
terier användes av tillsynsprojekten i Dalarna V. Götaland och av Sydost. Detta gör att ett ef-
fektivt urval kan identifieras som en framgångsfaktor. 
 
Den metod som valdes i pilotstudien skiljde sig från majoriteten av de tillsynsprojekt som 
studerats genom att inga förelägganden riktades mot verksamhetsutövarna. Resultatet var på 
ett sätt det samma eftersom både pilotstudien, se figur 2, och alla tillsynsprojekt i varierande 
grad hade svårt att få in ett fullgott historiskt underlag från verksamhetsutövarna.  Pilotstu-
dien stärker därför studiens reliabilitet. Med andra ord bidrog pilotstudien med vetskapen 
om att det som fungerat i andra kommuner med stor sannolikhet kommer att fungera i Piteå. 
I den meningen utgör resultatet av studien ett tillräckligt underlag för att svara på studiens 
syfte.  
 
Däremot fanns det en skillnad mellan de tillsynsprojekt som förelagt företagen och de som 
inte gjort det. Sydost förelade inte företagen och hade få deltagare på sina utbildningar, vilket 
Dalarna och Skåne inte hade. Skillnaden kan illustreras av att Sydost identifierade existensen 
av en dialog som en förutsättning för att nå effektivitet, medan utvärderingarna av de projekt 
som arbetade med förelägganden identifierade kvaliteten på dialogen mellan inblandade par-
ter som viktig för effektivitet. Av det går det att sluta sig till att förelägganden riktade mot 
verksamhetsutövarna kan vara en förutsättning för en dialog. Därmed inte sagt att den fun-
gerar bättre, i Dalarna och Skåne överklagades något av föreläggandena. I Skånes utvärde-
ring pekas dialogen om ansvarsfrågan ut som extra viktig, förmodligen på grund av överkla-
gandena. I pilotstudien var brevet, se bilaga 1, den information som företagen fick. I bilagan 
nämns inget om vilket ansvar som företagen har för föroreningar. Vid ett platsbesök kom an-
svarsfrågan på tal och det var något som oroade. Vilket styrker Skånes erfarenhet att företa-
gen behöver få information om sitt ansvar så snart som möjligt. Därför definieras en god dia-
log med verksamhetsutövaren som en annan framgångsfaktor. 
 
Vikten av en god dialog kan även illustreras av pilotstudiens frånvaro av utbildningsinsatser 
för verksamhetsutövarna. Vid en jämförelse mellan de tre tillsynsprojekt som använt sig av 
utbildningar för verksamhetsutövare och de som inte gjort det – inklusive pilotstudien – ver-
kar utbildningsinsatser inte ha någon avgörande effekt på det historiska underlag som in-
kom, kompletteringar var fortfarande nödvändiga. Däremot verkar utbildningsinsatser lett 
till en ökad kunskapsnivå hos både tillsynsmyndighet och verksamhetsutövare som i viss 
mån bidragit till en ökad förståelse dem emellan. Till exempel Östergötland ansåg att det 
hade fungerat väldigt bra.  
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En motverkande drivkraft för ett tillsynsdrivet arbete med förorenade områden som identifi-
erades i Naturvårdsverkets utvärdering från 2003 var tidsåtgången, om den inte motsvaras 
av en motsvarande resursökning. Erfarenheter från pilotstudien och fyra av tillsynsprojekten 
bekräfta detta eftersom alla upplevde att arbetet med den inledande uppgiftsinsamlingen och 
riskklassningen tog tid, ofta mer tid än förväntat. Det innebar till exempel för en del mindre 
kommuner i V. Götaland och Östergötland att de hade svårt att delta i projekten och bli klara 
i tid. I utvärderingarna angavs att vägledning från tillsynsvägledande myndigheter var en 
förutsättning för att kunna fortsätta med inventeringarna för de små deltagande kommuner-
na. I Naturvårdsverkets utvärdering från 2003 identifierades ett samband mellan hur väl in-
satt miljöinspektören ansåg sig vara i miljöbalkens bestämmelser på området och antalet fö-
relägganden om undersökningar. Alla projekt har också genomfört utbildningar för inspektö-
rerna i MIFO. Behovet av extra resurser som en förutsättning för att genomföra inventeringar 
framkom även i utvärderingen av Stockholms projekt och var något som V. Götaland re-
kommenderade alla deltagande kommuner att belysa genom att utarbeta en handlingsplan. 
Av detta går det att sluta sig till att vägledning, utbildning av inspektörer och resurser är 
framgångsfaktorer för att nå effektivitet i själva inventeringsarbetet. 
 
4.2  Inventering av förorenade områden och kommunal planering 
Som tidigare konstaterats är den händelsestyrda tillsynen inte effektiv eftersom den inte möj-
liggör ett systematiskt identifierande och undersökande av de områden som kan utgöra störst 
risk. I detta sammanhang utgör exploateringen eller utbyggnaden av en stad ett sådant hän-
delsestyrt hinder om arbetet med exploateringar tar tid från tillsynsmyndighetens planerade 
arbete. Tillsynsmyndigheten kan och ska ställa krav, med stöd av MB, på verksamhetsutöva-
ren att undersöka och vid behov efterbehandla ett förorenat område oberoende av vad detalj-
planen säger och den snäva tidsplan som exploateringsprojekt ofta har (naturvårdsverket och 
Boverket, 2006). Det kan leda till förseningar och fördyringar av exploateringen, vilket 
Malmö, Eskilstuna och Västerås angav som erfarenheter som de ville undvika.  
 
Genom att medvetet organisera och hantera sina olika roller i arbetet med förorenade områ-
den kan Piteå kommun dels undvika problemen som beskrevs ovan och dels uppnå flera po-
sitiva effekter. Dessa effekter beskrevs av flertalet kommuner med handlings- eller översikts-
planer. Linköping beskrev de positiva effekterna som dels att bidra till en utbyggnad av sta-
den och dels att bidra till en bättre miljö genom fler efterbehandlingar. En kommuns plane-
rade utveckling är alltså av central betydelse för en effektiv tillsyn, inte minst eftersom den 
frigör resurser för efterbehandlingen (Naturvårdsverket och Boverket 2006). Att exploatering 
innebär en möjlighet bekräftas av omständigheterna kring riskklassningen av verksamhet A i 
pilotstudien eftersom det var tack vare exploateringen av området som en förorening kom-
mer att saneras.  
 
Ett mönster som framträder i de kommunala handlings- och översiktsplaner som studerats 
är att behovet av organisation varierar beroende på kommunens storlek. Sunne är en liten 
kommun och kan lösa samarbetet informellt i korridorerna. I Eskilstuna och Västerås har 
handlingsplanen förankrats i kommunens politiska ledning och i Västerås har en samordnare 
tillsatts. I alla tre kommuner har arbetet gett effekt. I övrigt innehåller planerna ingen in-
formation om vilka resurser som tilldelats tillsynsmyndigheterna och därför är det svårt att 
dra slutsatser om i vilken politisk nivå som arbete med misstänkt förorenade områden bör 
förankras för att få störst effekt. Däremot verkar den politiska förankringen ha betydelse för 
kommunernas beredskap att ta på sig ett huvudmannaskap för kostnaderna att sanera ett 
område där det inte går att utkräva något ansvar. I Västerås och Malmö nämns detta som en 
av pusselbitarna för att nå sina mål eftersom ett huvudmannaskap är en förutsättning för att 
få statliga bidrag för saneringen av denna typ av områden.  
 
I jämförelse med den politiska förankringen ger samarbetet mellan tillsynsenheten och den 
planerade enheten större effekt för inventeringarna och är en viktig förutsättning för att und-
vika att exploateringar blir dyrare och fördröjda. För att uppnå detta behöver de planerande 
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enheterna få veta att föroreningar misstänks finnas på ett område. Därför har alla kommuner 
med handlingsplaner, eller med ett avsnitt om förorenade områden i sin översiktsplan, till-
gängliggjort inventeringsresultatet genom att skapa ett kartskikt. För att bygga upp ett sådant 
underlag har till exempel Skara och Eskilstuna sammanställt information från EBH-stödet 
och miljökontorens ärendedatabaser.  
 
För att informationen ska vara till nytta krävs även att det finns ett samarbete och samord-
ning mellan kommunernas olika roller. Till exempel i Västerås har alla som på något sätt ar-
betar med mark eller byggnader tillgång till information om föroreningar. I Piteå är förut-
sättningarna för att tillgängliggöra information på detta sätt goda eftersom samarbete och 
samordning underlättas av att den planerande enheten och enheten för miljö- och hälso-
skydd är en del av samma förvaltning. Det är en omständighet som Piteå delar med Linkö-
ping. En del av de uppgifter som ska samlas in för en MIFO inventering är koordinater för de 
misstänkta föroreningarnas position (Naturvårdsverket 1999) vilket gör att det är lätt att 
skapa en karta i Piteås kommunala kartstöd. I uppbyggnaden av detta samarbete är det emel-
lertid viktigt att enheten för miljö- och hälsoskydd i egenskap av tillsynsmyndighet följer Väs-
terås exempel och behåller en självständighet.  
 
Resultatet av enheten för miljö- och hälsoskydds inventeringsarbete kan alltså vara till nytta 
för Piteå kommuns planerade utveckling. Men en förutsättning för att det ska kunna vara det 
är att inventeringsarbetet är klart i de områden som blir aktuella för exploateringar. Sett ur 
det perspektivet är två mönster viktiga att redovisa. Det ena är stadsutveckling som ett ur-
valskriterium och det andra är inventeringsprojekt. 
 
I de planer som studerats framgår att kommunerna antingen har gjort en satsning och inven-
terat stora områden i ett svep som i Malmö och Jönköping, deltagit i tillsynsprojekt som i 
Sunne, sammanställt den information som kommunen redan har tillgång till som i 
Eskilstuna eller inventerat hela kommunen som i Skara.  
 
Oavsett vilken inventeringstakt som väljs bör kommunens planerade utveckling utgöra ett av 
urvalskriterierna för inventeringar i en effektiv tillsyn av pågående verksamheter. Det finns 
flera skäl till detta. Metoden har använts inför Jönköpings översiktsplan, i Malmö och i 
Eskilstuna och gett goda resultat i bemärkelsen att flera av områdena har kunnat åtgärdas. 
Genom att använda kommunens planerade utveckling som ett urvalskriterium kan tillsyns-
myndigheten föregripa några av de händelser som annars kan komma att ta tid från den pla-
nerade tillsynen på området. Resultaten från pilotstudien, erfarenheterna från Malmö, Jön-
köping och Eskilstuna tyder på att det är av särskilt intresse om ett industriområde ska om-
vandlas till annan känsligare användning.  
 
4.3  Slutsatser 
För att uppnå en effektiv inventering av förorenade områden som en del av den ordinarie till-
synen på ett sätt som ger så stor effekt som möjligt behövs alltså interna och externa åtgärder 
vidtas i Piteå.  
 
Internt behöver enheten för miljö- och hälsoskydd inrikta arbetet på att få ett effektivt urval 
baserat på BKL klasserna, industriområdenas ålder och stadens planerade utveckling. Enhet-
en behöver utveckla metoden som användes i pilotstudien genom att förbättra informationen 
riktat mot verksamhetsutövarna genom till exempel förelägganden och utbildningar för att 
på så vis skapa förutsättningar för en bra dialog. Enheten behöver även ha en plan för hur 
vägledning för och utbildning av inspektörerna ska ske. 
 
Externt behöver enheten för miljö- och hälsoskydd utveckla samarbetet med kommunens 
planerande enhet och övriga enheter som kan komma att beröras av förorenade områden. I 
detta sammanhang kan en karta över misstänkt förorenade områden i Piteå vara ett värde-
fullt verktyg som dessutom inte är så svårt att skapa.  
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En funktion som inte enheten för miljö- och hälsoskydd bör axla, men som är av stor bety-
delse för arbetet med efterbehandling av förorenade områden, är ansvaret att ta på sig ett 
huvudmannaskap. För att tillsynsarbetet ska vara effektivt i bemärkelsen att det har en effekt 
på att uppnå genomförda efterbehandlingar måste kommunen ha en beredskap för att ta på 
sig huvudmannaskapet och söka bidrag från staten för de områden där ansvar inte går att 
utkräva.  
 
När det gäller studiens validitet kan avgränsningen till inventeringsarbetet utgöra ett pro-
blem. Enheten för miljö- och hälsa verkar i en kommunal kontext som påverkar deras arbete 
och de påverkar i sin tur andra enheter. Därför blir det svårt att begränsa ett effektivt arbete 
med förorenade områden till enbart enheten för miljö- och hälsoskydd. Av den anledningen 
kan det vara intressant för framtida studier att undersöka hur planprocessen och tillsyns-
myndighetens arbete kan samverka för att nå ett gemensamt mål.  
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Bilaga 1 

Inventering av misstänkt förorenade områden vid pågående verksamheter 
 
Miljökontoret i Piteå kommer under 2014 att inventera pågående verksamheter inom 
branscher där organiska lösningsmedel används eller har använts, som bedöms kunna utgöra 
en risk för människors hälsa och miljön, samt där Miljö- och byggnämnden har tillsynsan-
svaret. Inventeringsarbetet kommer att utföras enligt MIFO-modellen (Metodik för Invente-
ring av Förorenade Områden) som utgår från rapport ”4918” från Naturvårdsverket. Invente-
ringen utförs på samma sätt över hela Sverige. Projektet syftar till att på ett systematiskt och 
likartat sätt undersöka om det finns föroreningar på områden där organiska lösningsmedel 
använts så att tecken på miljö- och hälsorelaterade skador kan uppmärksammas och åtgärdas 
i ett tidigt skede.  
 
Delar av inventeringen kommer att utföras som en del i ett examensarbete vid Umeå univer-
sitet. 
 
Inventeringen görs i flera etapper, där fas 1 består av en orienterande studie. När fas 1 är fär-
dig tilldelas objektet en riskklass. Riskklassen beskriver hur troligt det är att området är föro-
renat. Med utgångspunkt från riskklassningen görs prioriteringar för vilka områden som är mest aktu-

ella för undersökningar (fas 2). 

 
Ert företag ingår i detta tillsynsprojekt och vi ber er därför svara på de bifogade frågorna om 
pågående verksamhet och verksamheter som tidigare funnits på platsen.  
 
Ofta innebär dagens verksamhet mindre risk för föroreningar och därför måste även upp-
märksamhet riktas mot äldre verksamheter och produktionsmetoder. Även om den tidigare 
verksamheten inte bedrevs i er regi och om ni har kunskap om den är det viktigt att ni anger 
vad ni vet. Vi vill att ni i löpande text så utförligt och detaljerat som möjligt svarar på frå-
gorna.   
 
Efter insamlandet av bakgrundsmaterial kommer ni att kontaktas för ett platsbesök. Innan 
ett område slutgiltigt riskklassas kommer Miljö- och byggnämnden att kommunicera försla-
get med berörd verksamhetsutövare och fastighetsägare.  
 
Återsänd svar på frågorna snarast möjligt, dock senast 25 april 2014. Uteblivet svar kan med 
stöd av 26 kap. 21§ miljöbalken (SFS 1998:808) leda till ett föreläggande. Ett sådant föreläg-
gande kan förenas med vite.  
 
Kontaktuppgifter: Jakob Pettersson, 070-523 54 68, pettersson.jakob@gmail.com 
 
ENHETEN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 
 
Ingrid Olofsson   Jakob Pettersson 
Miljöinspektör   Student Umeå universitet 
Bifogas: Frågebilaga 
 
 
Frågor 
Svaren på dessa frågor skall vara i löpande text samt vara så detaljerade som möjligt. Vissa av 
svaren är lämpliga att ge i kartform, situationsplan eller dylikt. Även annat som kan vara av 
betydelse för projektet kan med fördel nämnas och om information saknas skall även detta 
anges. Svaret skall vara Miljökontoret tillhanda snarast, dock senast den 25 april 2014. 
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1. Administrativa uppgifter 
Kontaktperson på nuvarande företag (namn, adress och telefonnummer) 
 

Fastighetsbeteckning (nuvarande och tidigare) 
 

Fastighetsägare (namn och adress) 
 
Anläggningsägare (namn och adress) 
 
Organisationsnummer/personnummer (nuvarande och om möjligt tidigare) 
 
2. Tidigare verksamheter på fastigheten 
 
Namn på företagen/ägare Bransch Start- resp. slutdatum 
 
Har verksamheterna eller delar av verksamheterna bedrivits på annan plats tidigare? (adress 
och fastighetsbeteckning) 
 
Kortfattad beskrivning av processer 
 
Produktionsmängder under verksamhetstiden (produkt och ungefär förbrukad mängd) 
 
3. Nuvarande verksamhet 
 
Driftstart  
 
Företagsägare 
 
Kortfattad beskrivning av process/processer 
 
Vilka större ändringar av verksamheten har skett under årens lopp? (årtal, ändrade renings-
metoder, kemikalier osv) 
 
4. Kemikalier, restprodukter och avfall  
 
Förteckning över de huvudsakliga kemikalierna som används (nuvarande och tidigare) 
 
 
 
Hanteringsplatser och förvaringsplatser för kemikalier (nuvarande och tidigare, anges i en 
situationsplan, ritning eller dylikt som bifogas). 
 
Hantering av processavloppsvatten (nuvarande och tidigare). 
 
Hantering av restprodukter och avfall (nuvarande och tidigare). 
 
5. Områdesbeskrivning 
 
Upplag, tippar och deponier (placering, innehåll och ålder) 
Nuvarande byggnader på området (användning och placering) 
 
Rivna byggnader (användning och placering) 
 
Cisterner (innehåll och placering, nuvarande och tidigare) 
 
Ledningsgravar, dagvattenbrunnar och avlopp (karta) 



 

 

 
Brunnar och undersökningsrör (placering) 
 
Tillgänglighet (öppet, inhägnat etc.) 
 
 
6. Undersökningar 
 
Tidigare undersökningar och provtagningar (namn, årtal samt författare) 
 
Kända eller misstänkta föroreningar (t.ex. plats för olycka, spill osv) 
 
7. Övrigt 
 
Verksamheter på grannfastigheter som eventuellt kan ha påverkat området. 
 
Bedrivs det någon ytterligare verksamhet på fastigheten idag? (typ av verksamhet och namn 
på företag) 
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