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Förord 
Det finns ett stort antal förorenade områden i Sverige orsakade av äldre industrier. 
Områdena kan innebära risker för miljön och människors hälsa när de inte är åtgär-
dade. Ansvaret för efterbehandling regleras i 10 kapitlet miljöbalken. Huvudsaklig-
en länsstyrelser och kommuner ställer krav genom tillsynen på att den ansvarige 
genomför åtgärder.  
Rättspraxis från miljööverdomstolen år 2010 innebär ett minskat ansvar för förore-
ningar som uppstått före 1969. Detta medför att fler förorenade områden blir helt 
eller delvis beroende av statliga bidrag för att kunna bli åtgärdade. Detta påverkar 
möjligheterna att uppnå miljömålet ”Giftfri miljö” som innebär att förorenade om-
råden till nästa generation inte ska utgöra risker för människors hälsa och miljön. 
Naturvårdsverket har därför låtit utvärdera effekterna av rättspraxis och hur det 
påverkar efterbehandlingsarbetet.  
Naturvårdsverket ansvarar för nationell samordning och prioritering av efterbe-
handlingsarbetet. Naturvårdsverket ansvarar även för bidragsfördelning med en 
nationell prioritering av åtgärder till förorenade områden där det inte finns någon 
ansvarig som kan betala för efterbehandlingsåtgärden enligt förordning (2004:100) 
om statsbidrag till åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador. I Naturvårdsver-
kets uppdrag ingår även uppföljning och utvärdering.  
 
 
Underlaget är framtaget i samarbete med Jimmie Hansson och Elin Josefsson på 
Trivector Information AB som utförde enkätundersökningen och sammanställde 
resultaten. 
 
 
Stockholm i maj 2015 
 
 
 
Anna Helena Lindahl 
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Sammanfattning  
Det finns ett stort antal förorenade områden i Sverige orsakade av äldre industrier. 
Områdena kan innebära risker för miljön och människors hälsa när de inte är åtgär-
dade. Ansvaret för efterbehandling regleras i 10 kapitlet miljöbalken. Huvudsaklig-
en länsstyrelser och kommuner ställer krav genom tillsynen på att den ansvarige 
genomför åtgärder.  
 
I de delar en ansvarig saknas eller inte kan betala för efterbehandlingsåtgärden kan 
Naturvårdsverket fatta beslut om bidrag utifrån en nationell prioritering. Rätts-
praxis från miljööverdomstolen år 2010 innebär ett minskat ansvar för föroreningar 
som uppstått före 1969 jämfört med vad som tidigare förutsattes. Detta medför att 
fler förorenade områden blir helt eller delvis beroende av statliga bidrag för att 
kunna bli åtgärdade. Detta påverkar möjligheterna att uppnå miljömålet ”Giftfri 
miljö”1. Naturvårdsverket har därför utvärderat effekterna av rättspraxis och hur 
det påverkar efterbehandlingsarbetet.  
 
Datainsamlingen för utredningen genomfördes i form av webbenkäter med både 
kvantitativa och kvalitativa frågor. Totalt besvarade 44 tillsynsmyndigheter enkä-
ten; 35 kommuner och nio länsstyrelser. Svarsfrekvensen var hög, 88 % respektive 
100 % men det har varit svårt för de tillfrågade myndigheterna att ta fram alla ef-
terfrågade uppgifter. En försiktig tolkning av resultaten visar trots det på en föränd-
ring av situationen efter rättspraxis. 
 
Generellt verkar det ha funnits svårigheter för tillsynsmyndigheterna att ta fram 
efterfrågade uppgifter. Det finns också flera som anger att de ännu inte haft ären-
den som berörts av rättspraxis. Detaljkännedomen gällande de angivna övergångs-
objekten är också relativt låg. Hur många objekt som faktiskt har eller kommer att 
övergå till att bli delfinansierade objekt som en konsekvens av rättspraxis från 2010 
är därför osäkert. Det rör sig dock sannolikt om betydligt fler än de objekt som 
angivits av de tillfrågade – och därmed större merkostnad för det allmänna, både 
för de tillfrågade myndigheternas tillsynsobjekt och för Sverige som helhet.     
 
Merparten av de tillfrågade tillsynsmyndigheterna uppger att de inte avstått från att 
bedriva tillsyn på delfinansierade objekt. I de fåtal fall som de har avstått så har det 
främst berott på begränsade möjligheter till statlig finansiering och svårigheter i 
bedömningen av ansvarsfördelningen. I de fall tillsynsmyndigheter och ansvariga 
för efterbehandlingsåtgärder inte kunnat komma överens om vilken åtgärd som ska 
vidtas har det främst berott på skilda åsikter om åtgärdsnivå.  

                                                      
1
 "Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota männi-
skors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och 
deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekom-
mande ämnen är nära bakgrundsnivåerna." 
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Tillsynsmyndigheterna uppger att rättspraxis har gett både positiva och negativa 
effekter på tillsynsarbetet. Det positiva är främst ökad tydlighet och färre tolk-
ningsmöjligheter. De negativa effekterna handlar främst om att behovet av delfi-
nansiering ökat och att efterbehandlingsåtgärder därför blivit beroende av möjlig-
heten till statlig finansiering.  
 
Slutligen tror merparten av de tillsynsmyndigheter som svarat, att efterbehandlings-
takten sjunker och att möjligheten att uppnå miljömålet ”Giftfri miljö” blivit sämre 
till följd av rättspraxis. 
 
Sammanfattningsvis har effekterna av rättspraxis från 2010 ännu inte slagit igenom 
fullt ut, men effekterna kan komma att bli stora när de objekt som ännu inte nått 
åtgärdsfas ska åtgärdas. Det finns en tendens att tillsynsmyndigheterna upplever att 
bedömningen gällande skälighet och ansvarsnivå har förtydligats, vilket bör ha 
positiva effekter på tillsynsarbetet. Däremot leder osäkerheter kring huruvida det är 
möjligt att få statliga bidrag till att tillsynen på objekt med delad finansiering riske-
rar att prioriteras ned vid tillsynen. Även om ansvarsförhållandena är tydligare i 
och med rättspraxis kommer inte efterbehandlingsåtgärder att kunna genomföras 
utan kostnadstäckning från det allmänna. Alternativt att åtgärder endast genomförs 
i begränsad omfattning. Efterbehandlingstakten och möjligheten att uppnå miljö-
kvalitetsmålet ”Giftfri miljö” påverkas därmed negativt.  
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Summary 
There are a large number of contaminated sites in Sweden caused by industrial 
activities. The contaminants may pose risks to the environment and human health if 
not remediated. Responsibility for remediation is regulated by Chapter 10 of the 
Environmental Code and it is mainly County Administration Boards and munici-
palities that carry out the enforcement.  
 
If there is no responsible party or if unable to pay for remediation action, the Envi-
ronmental Protection Agency can decide on state funding from a national priority. 
The case-law from the Environmental Court in 2010 means that there will be less 
responsibility than previously believed, to remediate contamination that occurred 
before 1969. As a consequence, the remediation of an increased number of contam-
inated sites will be completely or partly dependent on state funding.  This affects 
the ability to achieve the environmental objective "A Non-Toxic Environment"2. 
Environmental Protection Agency has therefore commissioned to evaluate the 
impact of case-law and how it affects remediation work. 
 
The data collection for this study was carried out in the form of web surveys with 
both quantitative and qualitative questions. In total the questionnaire was answered 
by 44 authorities; 35 municipalities and nine County Administrative Boards. The 
response rate was high, 88% and 100%, but it has been difficult for the authorities 
to produce all requested information. Despite that, a cautious interpretation of the 
results shows a change in the situation by case-law. 
 
Generally, it seems to have been difficulties for authorities to produce the request-
ed information. There are also several who say they have not yet had cases affected 
by the practice. Detailed knowledge regarding the specified transition objects is 
also relatively low. How many objects actually are or will become part-financed 
objects as a consequence of the practice in 2010 is uncertain. The likelihood is 
great that it is much more than the objects specified by the respondents - and thus 
greater additional cost to the community, both for the respondent’s supervisory 
objects and for Sweden as a whole. 
 
The majority of the authorities that responded say they have not refrained from 
conducting enforcement on the part-financed objects. When they have refrained, 
there has been a matter of a few objects and it has mainly been due to limitations in 
the possibility of state funding and difficulties in assessing responsibilities. When 
authorities and operators responsible for remediation have not been able to agree 

                                                      
2
 “The occurrence of man-made or extracted substances in the environment must not represent a threat 
to human health or biological diversity. Concentrations of non-naturally occurring substances will be 
close to zero and their impacts on human health and on ecosystems will be negligible. Concentrations 
of naturally occurring substances will be close to background levels.” 
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on what action to take, it has mainly been due to different views on how ambitious 
the remediation action should be. 
 
Authorities state that practice has both positive and negative effects on the supervi-
sory work. What are positive are mainly greater clarity and fewer interpretations. 
The negative impact is mainly that the need for financing has increased and that 
remediation becomes dependent on the possibility of state funding. 
 
Finally, the majority of the authorities who responded believe that the pace of re-
mediation has gone down and the ability to achieve the environmental objective "A 
Non-Toxic Environment" has become more difficult as a result of practice. 
 
In summary, the effects of the practice in 2010 are not yet fully seen, but the effects 
may become large when objects will be addressed that have not yet reached reme-
diation phase. There is a tendency that authorities feel that the assessment of fair-
ness and responsibility has been clarified, which should have a positive impact on 
the supervisory work. By contrast, there is a risk that uncertainties about whether it 
is possible to obtain state funding to part-financed objects, results in a de-
prioritization in supervision.  Although responsibilities are clearer with the case-
law the remediation measures will not be possible without state funding. The pace 
of remediation and the ability to achieve the environmental quality objective "A 
Non-Toxic Environment" is thus affected negatively. 
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Bakgrund 
Det finns ett stort antal förorenade områden i Sverige orsakade av industriverk-
samheter. De objekt som ingår i den här utredningen bedöms utgöra stor eller 
mycket stor risk för människors hälsa och miljön. De ska med andra ord tillhöra 
riskklass 1 eller 2 enligt Naturvårdsverkets inventeringsmetodik eller vara riskbe-
dömda på annat sätt. I Sverige finns ca 1000 områden som tillhör riskklass 1 och ca 
14 000 områden som tillhör riskklass 2. Ca 400 av objekten är redan efterbehand-
lade genom privatfinansiering och bidrag och ett antal kommer att vara föremål för 
exploatering. 
 
Vissa verksamheter som har orsakat förorening är nedlagda sedan lång tid tillbaka 
medan andra verksamheter fortfarande är i drift. Kvarstående föroreningar kan 
innebära risker för både människors hälsa och miljön. Ansvaret för efterbehandling 
och åtgärd av förorenade områden regleras i miljöbalkens 10 kap 4 §.  
 
Naturvårdsverket ansvarar för fördelning av det statliga bidraget för efterbehand-
ling av förorenade områden. Bidrag får lämnas till den del av efterbehandlingen där 
ansvar saknas. Kommunerna eller ibland någon annan huvudman ansöker till läns-
styrelserna om medel för efterbehandling och efter en regional prioritering ansöker 
länsstyrelsen om medel hos Naturvårdsverket. Naturvårdsverket fattar beslut om 
medel utifrån en nationell prioritering.  
 
Bakgrunden till den här utredningen är det förändrade synsättet på ansvar och skä-
lighet efter att Miljööverdomstolen fastställt rättspraxis i beslut 2010. Genom dessa 
beslut får tidsaspekten en mycket stor betydelse vid bedömningen av hur omfat-
tande krav som kan ställas på verksamhetsutövaren. Rättspraxis innebär att inga 
krav i de flesta fall kan ställas på den del av en förorening som en verksamhetsutö-
vare har orsakat före 1960 samt att ansvaret för förorening som skett mellan 1960 
och 1969 ska jämkas (begränsas). Tolkningen innan rättspraxis var att verksam-
hetsutövaren kunde göras ansvarig för efterbehandling i större omfattning och att 
tidsaspekten var en av de faktorer som skulle beaktas vid en skälighetsbedömning 
dock utan den begränsning i tid som Miljööverdomstolen slog fast.  
 
Enligt Naturvårdsverkets bedömning har rättspraxis inneburit att fler objekt blir 
helt eller delvis beroende av statliga bidrag för att kunna åtgärdas. Naturvårdsver-
ket har också fått signaler från tillsynsmyndigheterna om att fler objekt än tidigare 
kommer att vara i behov av delfinansiering från staten för att kunna efterbehandlas 
till en hälso- och miljömässigt acceptabel nivå.   
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Mål och syfte 
Det huvudsakliga syftet med utredningen är att beskriva konsekvenserna av nuva-
rande rättspraxis från 2010 avseende skälighetsbedömningen i 10 kap 4 § miljöbal-
ken jämfört med hur skäligheten bedömdes innan. 
 
Konsekvenserna omfattar tillsynsarbetet, det nationella efterbehandlingsarbetet, 
fördelningen av kostnader för efterbehandling mellan privata aktörer respektive 
staten samt möjligheterna att uppnå uppställda miljömål. 
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Utvärderingsmetod 
Utredningen genomfördes med en mångdimensionell ansats. För att kunna leverera 
resultat som visar både fördelningar och faktiska siffror och fördjupade resone-
mang och möjliga förklaringsmodeller, användes ett angreppssätt som var både 
kvalitativt och kvantitativt.  
 
Datainsamlingen skedde i form av webbenkäter. I enkäten fanns frågor med fasta 
svarsalternativ, men också frågor av mer öppen karaktär, där respondenterna med 
egna ord fick beskriva sina svar och tankar. Enkäten bestod av tre block. Det första 
handlade om nedlagda verksamheter, det andra om pågående verksamheter och det 
tredje om effekterna av rättspraxis i mer beskrivande ordalag (se bilaga 1). I an-
slutning till de flesta frågorna som omfattade kvantitativa data fanns också ut-
rymme för kommentarer (de kvantitativa svaren redovisas i bilaga 2 och de kvalita-
tiva svaren redovisas i bilaga 3.) För att göra beräkningar av kostnadsökningar för 
det allmänna användes en schablonmässig beräkningsmodell från Naturvårdsverket 
(bilaga 4). 
 
 

Urval av tillsynsmyndigheter 
Urvalet för undersökningen – det vill säga vilka som skulle delta genom att besvara 
enkäten – gjordes utifrån Naturvårdsverkets kunskap om vilka myndigheter som 
kan ha störst erfarenhet av efterbehandlingsarbete och delfinansiering. Naturvårds-
verket tillhandahöll kontaktuppgifter till 49 tillsynsmyndigheter – 40 kommuner 
och nio länsstyrelser – som har tillsyn på förorenade områden enligt 10 kap miljö-
balken (hädanefter omnämnda som myndigheterna). Totalt besvarade 44 myndig-
heter enkäten; 35 kommuner och nio länsstyrelser. 
 
 

Svarsfrekvens 
 
 
Många myndigheter har inte besvarat hela enkäten utan enbart besvarat vissa delar 
av enkäten (se fig. 1). Antalet myndigheter som besvarat respektive fråga finns 
också angivet i resultatpresentationen i bilaga 2 och är en viktig aspekt att ha i 
åtanke vid tolkning av resultaten. 
 
 

Kommun: 
35 av 40  

88 %

Länsstyrelse: 
9 av 9  

100 % 
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Figur 1. Antal svarande myndigheter i antal och procent för respektive enkätfråga. Även de myn-

digheter som svarat att noll objekt förekommer i någon av finansieringsformerna ingår. 

 

 

Antal objekt som legat till grund för beräkningar av kostnader 

 

 
Figur 2. Antal delfinansieringsobjekt som angetts som övergångsobjekt (objekt som övergått från 

privatfinansierade till delfinansierade till följd av rättspraxis) och de objekt som specificerats med 

avseende på när förorening skett samt den totala åtgärdskostnaden. Uppgifterna har legat till 

grund för bedömning av merkostnad för det allmänna. 
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Bortfallsanalys 

Totalt var det fyra myndigheter som inte besvarade enkäten – samtliga icke sva-
rande var kommuner. Ytterligare en kommun avanmälde sig från undersökningen 
med motiveringen att de inte hade tillräckligt bra underlag för att kunna besvara 
enkäten på ett meningsfullt sätt. Vidare var det ett antal av de svarande som inte 
besvarade enkäten fullständigt. Flera respondenter gav indikationer om att många 
av frågorna var svåra att besvara eftersom tillräckligt underlag för att ge nå-
gorlunda korrekta svar inte finns, alternativt hade tagit mycket tid i anspråk för att 
ta fram.  
 
 

Avgränsningar  
De resultat som presenteras i denna rapport representerar de myndigheter som 
deltagit i undersökningen – samt de myndigheter som svarat på respektive fråga. 
Resultaten omfattar bara de förorenade områden (objekt) som innebär stor eller 
mycket stor risk för hälsa och miljö. Objekten ska vara inventerade enligt Natur-
vårdsverkets metodik och då fått riskklass 1 eller 2 eller motsvarande genom risk-
bedömning på annat sätt. 
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Nedlagda verksamheter 
Följande avsnitt beskriver resultatet för objekt vid nedlagda verksamheter. Ställda 
frågor omfattar samtliga ärenden, även avslutade, men begränsas till de objekt som 
utgör mycket stor eller stor risk för hälsa och miljö (riskklass 1 och 2 eller motsva-
rande). Exploateringsärenden ingår inte då de i regel inte påverkas av den rätts-
praxis som den här utredningen omfattar. 
 
 

Fördelning av finansieringsformer före och ef-
ter rättspraxis 
Myndigheterna ombads i enkäten att ange faktiska eller uppskatta antal objekt som 
var, är eller kommer att vara privatfinansierade, delfinansierade samt bidragsfinan-
sierade före respektive efter rättspraxis. De flesta hade svårt att ge några säkrare 
siffror och uppger i vissa fall att de inte arbetat så mycket med frågorna och i andra 
fall att de har många objekt i kommunen eller länet som de har svårt att överblicka 
på den detaljnivån.  
 
De objekt där myndigheterna angett ett antal (≥0) före och också efter praxis ingår i 
summaberäkningarna i tabell 1. För fullständig data, se tabell 1-3b i bilaga 2. 
 
 
Tabell 1. Objekt före och efter rättspraxis 2010 fördelat på finansieringsform och kom-

mun/länsstyrelse/samtliga.  
 

  Helt privatfinansierade Delfinansierade Helt bidragsfinansierade 

      Före praxis Efter praxis    Före praxis   Efter praxis      Före praxis   Efter praxis 

664 246 300 643 312 328 

Differens:         - 418 343 16 

Differens (%): - 63 114,3 5,1 
      
Diff. beräknat på 
antal svarande:   n:19          n:17   n:20 

 
 
Angiven fördelning innebär totalt sett att antalet helt privatfinansierade objekt upp-
skattas ha minskat efter rättspraxis jämfört med före rättspraxis, medan andelen 
delfinansierade objekt uppskattas ha ökat liksom andelen helt bidragsfinansierade 
objekt. 
 
Många kommuner och länsstyrelser kommenterar eller förtydligar sina antalsangi-
velser av antal objekt (se tabell 13-14b i bilaga 3). Flera framhåller exempelvis 
svårigheten i att ta fram efterfrågade uppgifter och att angivna antal är en uppskatt-
ning – framför allt gällande framtiden (”kommer att omfattas”), men även i övrigt 
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eftersom det är svårt att skilja ut ärenden på det vis som efterfrågas i undersökning-
en (t ex före/efter rättspraxis).  
 
Flera respondenter är osäkra på vilka objekt som ska innefattas i svaret. En kom-
mun förtydligar exempelvis sitt svar med att SPIMFAB3-ärenden inkluderats i 
angivelsen av privatfinansierade objekt, någon annan förtydligar att SPIMFAB-
ärenden inte ingår i deras svar. Någon anger att angivelserna gäller objekt där ut-
redningar gjorts, medan andra enbart angivit objekt där åtgärder gjorts. Ytterligare 
andra framhåller att de enbart inkluderat de objekt de har tillräcklig kännedom om 
och att det finns en stor mängd objekt till, som inte inkluderats i svaren. Huruvida 
de svarande angivit svar enligt liknande avgränsningar är således oklart och angi-
velserna bör därför ses som indikationer snarare än absoluta antal objekt. 
 
En kommun vill också poängtera att det nu läggs mer resurser på förorenade områ-
den än det gjorde före 2010, vilket också påverkar antalet objekt före respektive 
efter rättspraxis. 
 
 

Objekt som övergått från privatfinansierade till 
delfinansierade efter rättspraxis (övergångs-
objekt) 
Merparten – drygt 70 % – av de svarande myndigheterna anger att inga nedlagda 
verksamheter (objekt) har övergått från att vara helt privatfinansierade till att bli 
delfinansierade objekt som en konsekvens av rättspraxis.  
Resterande myndigheter har främst angett att det rör sig om 1-6 objekt som har 
övergått. Några enstaka länsstyrelser har angett att det rör sig om ett 20-tal eller 
fler (se figur 1-3b bilaga 2). Totalt anger respondenterna att det finns 61 objekt (9 
objekt på kommun och 52 objekt på länsstyrelse).  
 
Några kommuner och länsstyrelser lyfter att det finns objekt där delfinansiering 
kan komma att bli aktuellt i åtgärdsskedet, men att det ännu inte blivit det vilket 
kan bero på att åtgärder inte påbörjats. Det beror på att tillsynsmyndigheten enligt 
rättspraxis får ställa krav på den ansvarige att utföra eller bekosta utredningarna 
fram till åtgärdsskedet. Det är i allmänhet inte förrän inför åtgärdsskedet som en 
uppdelning av ansvaret noggrannare bedöms.  
 
I likhet med angivelserna för antal objekt inom olika finansieringsformer, så fram-
håller flera respondenter att det finns en stor osäkerhet i angivelserna av antal 
övergångsobjekt (se samtliga kommentarer i tabell 15-16b i bilaga 3).  

                                                      
3
 SPBI Miljösaneringsfond AB (SPIMFAB)..På ett frivilligt initiativ från oljebranschen bildade SPBI och 
de svenska oljebolagen år 1997 SPIMFAB. Genom  fonden finansierade oljebranschen själva under-
sökningar och efterbehandling av nedlagda bensinstationer. Projektet upphörde 2014. Mer informat-
ion finns på http://spbi.se/miljoarbete/spimfab10/ 
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Objektspecifikationer - andel delfinansiering och kostnader 

Myndigheterna gavs tillfälle att specificera de övergångsobjekt de angivit. Totalt 
inkom kompletta specifikationer kring 12 av de tidigare angivna 61 objekten – 8 
objekt från kommun och 4 objekt från länsstyrelse (tabell 2, tabell 4-6b i bilaga 2 
samt kommentarer i tabell 17-18b i bilaga 3). Resterande objekt har inte specifice-
rats och av respondenternas kommentarer att döma är en trolig anledning till detta 
att underlag saknas eller att det skulle ta för mycket tid att ta fram dessa uppgifter.   
 
 
Tabell 2. Objektspecifikationer för tidpunkt för förorening och kostnad i snitt. Snitt och 

total merkostnad för det allmänna för komplett specificerade objekt. För fullständig data, 

se tabell 4-6b i bilaga 2. 
 

 
Spec. 
objekt 

När objektets förorening skedde 
(%) 

(snittvärden) 

Kostnad 
(snittvärden) 

 
Merkostnad 

allmänna 
(snittvär-

den) 

Merkostnad 
allmänna 

(totalt) 

Före 1960 Under 1960 Efter 1969

Kommun 8 23% 27% 50% 6-10 mnkr 4 mnkr 33 mnkr 

Länsstyrelse 4 47% 19% 34%  41-60 mnkr  34 mnkr 137 mnkr 

Samtliga 
spec. objekt 

12 31% 24% 45%  21-40 mnkr  14 mnkr  170 mnkr 

 
 
Objektspecifikationerna visar att objektens föroreningar i snitt har skett både före 
1960 (31 %), under 1960-talet (24 %) och efter 1969 (45 %), med en viss tyngd-
punkt på efter 1969. Snittet för den totala kostnaden för efterbehandlingsåtgärden 
för respektive objekt är på kommunnivå i intervallet 6-10 mnkr och på länsstyrel-
senivå 41-60 mnkr. Slås samtliga värden ihop hamnar snittvärdet i intervallet 21-40 
mnkr.  
 
Den totala förväntade merkostnaden för det allmänna utifrån rättspraxis 2010 är för 
de komplett specificerade objekten4 på kommunnivå 33 mnkr5. För länsstyrelse-
nivå är motsvarande merkostnad 137 mnkr. Detta ger en total merkostnad för det 
allmänna på 170 mnkr. Merkostnaden i snitt, baserat på de objekt som är komplett 
specificerade, är 14 mnkr per objekt. Här ska dock poängteras att myndigheterna 
angav att det finns 61 objekt (kommun 9 objekt och länsstyrelse 52 objekt), varav 
enbart 12 objekt är komplett specificerade och därmed utgör underlag för beräk-
ning av merkostnaden. Den förväntade merkostnaden är således med största sanno-
likhet betydligt större.  
                                                      
4
 Med komplett specificerat objekt avses objekt där både tidpunkt för föroreningen och kostnadsintervall 
är angivet, dvs. de variabler som ligger till grund för merkostnadsberäkningen. 

5
 Formel för uträkning av merkostnaden för det allmänna återfinns i bilaga 4. Värdet som ligger till grund 
för uträkningen är angivet kostnadsintervalls medelvärde, exv. får intervallet 41-60 mnkr ett beräk-
ningsvärde på 50,5 mnkr. När >200 mnkr angivits har värdet 200 mnkr använts.   
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Objekt som övergått från att vara privatfinansierade till att vara delfi-
nansierade under pågående handläggning 

Merparten av myndigheterna anger eller uppskattar att inga redan initierade privat-
finansierade objekt vid nedlagda verksamheter har övergått till att vara delfinansi-
erade eller helt bidragsfinansierade objekt efter rättspraxis 2010 (se tabell 7b i bi-
laga 2). En kommun poängterar i sina kommentarer att man jobbar mer med frå-
gorna nu än före 2010 och en annan kommun att man bedrivit tillsyn mot nedlagda 
verksamheter endast i begränsad omfattning före 2011 (se kommentarer i tabell 
13b och 19-20b i bilaga 3). 
 
Totalt är det fyra kommuner som anger att det i kommunen finns sådana redan 
initierade objekt, men det rör sig då om ett fåtal (1-3 objekt) med undantag för en 
kommun som anger att 39 redan initierade objekt övergått till delfinansiering. Det 
finns också kommuner som anger att de inte har uppgifter om hur många objekt det 
eventuellt kan röra sig om. 
 
Tre länsstyrelser anger att det redan finns initierade objekt som har övergått till att 
bli delfinansierade eller helt bidragsfinansierade objekt efter rättspraxis. En länssty-
relse anger att det rör sig om 3 objekt, en annan länsstyrelse anger 10 objekt och en 
tredje anger att det rör sig om ett hundratal. I länsstyrelsernas kommentarer fram-
kommer bland annat att det finns objekt som redan före rättspraxis var delfinansi-
erade, men att andelen bidrag ökat efter rättspraxis (se kommentarer i tabell 19-20b 
i bilaga 3).  
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Pågående verksamheter 
Följande avsnitt beskriver resultatet för objekt vid pågående verksamheter. Ställda 
frågor omfattar samtliga ärenden, även avslutade, men begränsas till de objekt som 
utgör mycket stor eller stor risk för hälsa och miljö (riskklass 1 och 2 eller motsva-
rande). Exploateringsärenden ingår inte då de i regel inte påverkas av den rätts-
praxis som den här utredningen omfattar. 
 
 

Objekt som skulle kunna övergå från privatfi-
nansierade till delfinansierade (övergångsob-
jekt) 
Drygt hälften av myndigheterna anger att de inte har några pågående privatfinansi-
erade objekt vid pågående verksamheter med historiska föroreningar6 som kan 
övergå till delfinansieringsobjekt (se figur 4-6b i bilaga 2 samt tabell 21-22b i bi-
laga 3). 
 
Några kommuner anger att det finns ett fåtal objekt och det högsta antalet objekt 
någon kommun anger är 9 stycken (tabell 5b i bilaga 2). Flera kommuner framhål-
ler att de inte har uppgifter om hur många objekt det kan röra sig om, bland annat 
med anledning av att ingen regelbunden tillsyn görs eller att sådana bedömningar 
eller utredningar inte hittills gjorts.  
 
Bland länsstyrelserna är spridningen större – två länsstyrelser anger att det inte 
finns några pågående verksamheter med historiska föroreningar som kan övergå till 
delfinansieringsobjekt, två länsstyrelser anger att det rör sig om 9-10 projekt, två 
länsstyrelser anger 15 objekt och två länsstyrelser anger 20 objekt (tabell 6b i bi-
laga 2). Två länsstyrelser har kommenterat att de enbart inkluderat objekt i risk-
klass 1. En länsstyrelse anger att de misstänker att antalet objekt är fler än 20. Det 
finns också en länsstyrelse som bedömer att 50 % av de idag pågående verksam-
heterna kommer att åberopa rättspraxis när krav på åtgärder kommer att ställas. 
 
Totalt anger myndigheterna att det finns 124 objekt (89 objekt på kommun och 35 
objekt på länsstyrelse). Flera respondenter framhåller också att antalet objekt där 
rättspraxis kan komma att åberopas när det är dags för åtgärder, troligen är fler än 
det svar de angivit.  

                                                      
6
 Med historiska föroreningar avses föroreningar som skett i den tidigare verksamheten inom exempel-
vis gruvor, skogs- och massaindustrin, stålindustrin och andra äldre verksamheter som fortfarande är i 
drift och som varit i drift före 1969. 
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Objektspecifikationer – andel delfinansiering och kostnader 

Myndigheterna gavs tillfälle att specificera de övergångsobjekt de angivit. Totalt 
inkom specifikationer kring 35 av de tidigare angivna 124 objekten – 20 objekt 
från kommun och 15 objekt från länsstyrelse (tabell 3, tabell 8-10b i bilaga 2 samt 
kommentarer i tabell 23-24b i bilaga 3). Resterande objekt har inte specificerats 
och av respondenternas kommentarer att döma är en trolig anledning till detta att 
underlag saknas eller att det skulle ta för mycket tid att ta fram dessa uppgifter. 
 
 
Tabell 3. Objektspecifikationer för tidpunkt och kostnad i snitt, samt snitt och total merkost-

nad för komplett specificerade objekt. För fullständig data, se tabell 8-10b i bilaga 2. 
 

  
Spec. 
objekt 

    Merkostnad Merkostnad

När objektets förorening sked-
de (%) 

Kostnad allmänna allmänna 

(snittvärden) (snittvärden) (snittvärden) (totalt) 

    
Före 
1960 

Under 
1960 

Efter 
1969 

      

Kommun 20 43% 20% 37% 21-40 mnkr 16 mnkr 321 mnkr 

Länsstyrelse 15 38% 19% 44%  81-100 mnkr 25 mnkr 378 mnkr 

Samtliga 
spec. objekt 

35 38% 19% 44%  61-80 mnkr  20 mnkr   699 mnkr 

 
 
Objektspecifikationerna visar att objektens förorening har skett både före och under 
1960-talet och efter 1969, med en viss betoning på efter 1969. Snittet för den totala 
kostnaden för efterbehandlingsåtgärden för respektive objekt är på kommunnivå i 
intervallet 21-40 mnkr och på länsstyrelsenivå 81-100 mnkr. Slås samtliga värden 
ihop blir snittvärdet 61-80 mnkr. 
 
Den totala förväntade merkostnaden för det allmänna utifrån rättspraxis 2010 är för 
de komplett specificerade objekten7 på kommunnivå 321 mnkr8. För länsstyrelse-
nivå är motsvarande merkostnad 378 mnkr. Detta ger en total merkostnad för det 
allmänna på 699 mnkr. Merkostnaden i snitt, baserat på de objekt som är komplett 
specificerade, är 20 mnkr. Här ska dock poängteras att myndigheterna angav att det 
finns 124 objekt (kommun 35 objekt och länsstyrelse 89 objekt), varav enbart 35 
objekt är komplett specificerade och därmed utgör underlag för beräkning av mer-
kostnaden. Den förväntade merkostnaden är således med största sannolikhet betyd-
ligt större.  

                                                      
7
 Med komplett specificerat objekt avses objekt där både tidpunkt för föroreningen och kostnadsintervall 
är angivet, dvs. de variabler som ligger till grund för merkostnadsberäkningen. 

8
 Formel för uträkning av merkostnaden för det allmänna återfinns i bilaga 4. Värdet som ligger till grund 
för uträkningen är angivet kostnadsintervalls medelvärde, exv. får intervallet 41-60 mnkr ett beräk-
ningsvärde på 50,5 mnkr. När >200 mnkr angivits har värdet 200 mnkr använts.   
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Effekter på efterbehandlingsar-
betet  
Följande avsnitt behandlar resultatet av frågorna om effekterna av rättspraxis från 
2010 för tillsynen, på efterbehandlingstakten, på möjligheterna att uppnå miljömå-
let Giftfri miljö samt övriga effekter. 
 
 

Hinder för tillsynen 
Olika parametrar som antas kunna innebära ett problem eller hinder för tillsynsar-
betet lyftes i enkäten.  
 
Möjligheten till statlig finansiering  

Merparten av de tillfrågade myndigheterna anger att de inte avstått ifrån att driva 
ärenden med begränsat ansvar på grund av begränsad möjlighet till statlig finansie-
ring (figur 3, figur 7b i bilaga 2). Det är en större andel kommuner än länsstyrelser 
som anger att de har avstått ärenden av denna anledning.  
 
 

 

Figur 3. Har ni avstått från att driva ärenden med begränsat ansvar på grund av begränsad möj-

lighet till statlig finansiering (%)? Antal myndigheter som svarade är 38 stycken. 

 
Antalet ärenden som myndigheterna avstått ifrån att driva av förekommen anled-
ning varierar. Några kommuner anger att det är ett fåtal (1-4 objekt) medan några 
inte vet och någon anger att det är ”många”. Den enda länsstyrelse som svarar ja på 
frågan anger att de inte vet hur många objekt som berörs, men att de idag har ca 
1 300 objekt i riskklass 2 (se tabell 11b i bilaga 2). 
 
Flera kommuner och länsstyrelser har kommenterat sina svar (se tabell 25b i bilaga 
3 för kommunernas kommentarer och tabell 26b i bilaga 2 för länsstyrelsernas 
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kommentarer). Flera kommuner anger att det finns andra skäl till att de inte driver 
ärenden, som exempelvis resursskäl eller att det inte går att få intresse för frågorna 
när det inte finns någon finansieringsmöjlighet. Några nämner att exploateringsä-
renden tar merparten av tiden och att det därutöver inte finns resurser till andra 
objekt, som dessutom ofta är mycket resurskrävande:  

Dessa ärenden är mycket resurskrävande. Tyvärr går mycket 
tid åt att ta hand om exploateringar i förorenade områden. 

Kommun 31 

 
En annan kommun nämner att de inte avstått, men att arbetet tappat fart. En kom-
mun framhåller också problemet med tidsaspekten och att det är svårt att få till en 
samordning: 

Det verkar krångligt att få till avtal mellan parterna. Krångligt 
också med tidsaspekten. Det tar lång tid att få bidrag och det är 
osäkert när i tiden bidrag kan erhållas. Detta medför att det 
blir svårt att samordna med den delvis ansvarige. 

Kommun 6 

 
Vidare beskriver en kommun att rättspraxis visar att utredningsansvaret är större än 
åtgärdsansvaret, vilket gör det förhållandevis enkelt att driva tillsynsarbetet i utred-
ningsfasen. Däremot, anser kommunen, blir det därefter mer komplicerat vilket kan 
komma att påverka hur de väljer att använda resurserna och prioritera objekt – 
särskilt om finansieringsfrågan är oklar. En annan kommun framhåller också att 
möjlighet till bidrag för andra objekt än riskklass 1 hade kunnat påverka hur kom-
munen prioriterar ärenden: 

Om det funnits bidrag för annat än klass 1 objekt hade det möj-
ligtvis varit så att kommunerna sökt bidrag samt prioriterat 
dessa objekt mer. 

Kommun 16 

 
En länsstyrelse anger att anledningen till att de inte avstått ifrån att driva ärenden 
med begränsat ansvar på grund av begränsad möjlighet till statlig finansiering, är 
att de arbetar utifrån en redan framtagen prioritetslista. En annan anledning som 
anges är att de inte avstått i dagsläget, men att de övervägt att göra det. En tredje är 
att de strävar efter så stor andel privatfinansiering som möjligt, men att de är med-
vetna om skälighet och rättspraxis. 
 
Svårighet i bedömningar  

Merparten av de tillfrågade myndigheterna anger att de inte avstått ifrån att driva 
ärenden med begränsat ansvar på grund av svårighet i bedömning av ansvarsför-
delning, skälighet eller åtgärdsnivå (figur 4 samt figur 8b i bilaga 2). 
 
Det är ungefär lika stor andel kommuner (27 %) som länsstyrelser (25 %) som 
anger att de har avstått ärenden av denna anledning. 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6678 
Rättspraxis för förorenade områden 

 24

 
Figur 4. Har ni avstått från att driva ärenden med begränsat ansvar på grund av svårighet i be-

dömning av ansvarsfördelning, skälighet eller åtgärdsnivå? (%). Antal myndigheter som svarade 

är 38 stycken. 

 
Antalet ärenden som myndigheterna avstått ifrån att driva av denna anledning vari-
erar. Några kommuner anger att det är ett fåtal (1-2 objekt) medan några inte vet 
och någon anger att det är ”många”. Av de två länsstyrelser som svarar ja på frågan 
anger den ena att det rör sig om 5 objekt, den andra anger att det rör sig om 
”många” (se tabell 12b i bilaga 2).  
 
Flera kommuner och länsstyrelser har kommenterat sina svar (se tabell 27b i bilaga 
3 för kommunernas kommentarer och tabell 28b i bilaga 3 för länsstyrelsernas 
kommentarer). Ett flertal kommuner kommenterar sitt svar med att de inte kommit 
så långt i arbetet eller att inga ansvarsbedömningar gällande åtgärder ännu gjorts – 
vilket gör att de heller inte kunnat avstå ifrån ärenden av denna anledning. En 
kommun nämner att de lägger sina resurser på objekt där de ser en möjlighet att nå 
framgång, en annan poängterar att problemen med att hitta en ansvarig för ett ob-
jekt gör det svårare att driva ärenden. 
 
Vad gäller länsstyrelserna kommenterar flera respondenter att denna typ av ärenden 
ofta är komplicerade och tidskrävande, bland annat med anledning av den osäker-
het som finns, och att dessa ärenden därför ibland kan behöva vänta. 

Dessa ärenden är så komplicerade så de får ofta vänta. 
Länsstyrelse 9 

 
En annan länsstyrelse framhåller att konsekvenserna av rättspraxis inte syns än, 
men att de fått flera frågor om vad som gäller och att de större bolagen är medvetna 
om att de inte kommer att behöva stå för alla kostnader i en åtgärdsfas. Vidare 
anger några länsstyrelser att bedömningar om jämkning gjordes redan innan rätts-
praxis: 
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När det gäller åtgärd, bedömde vi redan innan praxisen kom, 
att en mindre jämkning skulle genomföras för tiden som har 
gått sedan föroreningen uppstod. 

Länsstyrelse 3 

 
Av de tre parametrarna ansvarsfördelning, skälighet och åtgärdsnivå anser de myn-
digheter som tagit ställning att ansvarsfördelning är den parameter som är av störst 
betydelse när man avstått från att driva ärenden (se figur 5, samt figur 9b i bilaga 
2). Ansvarsfördelningen och skäligheten regleras utifrån bestämmelserna i 10 ka-
pitlet miljöbalken och av rättspraxis från 2010. Åtgärdsnivån beskriver hur omfat-
tande en efterbehandling behöver vara. 

 

 
Figur 5. Myndigheternas bedömning av parametrarnas betydelse. Antal myndigheter som svarade 

är 32 stycken. 

 
 
Orsak till oenighet beträffande åtgärd  

När myndigheter och verksamhetsutövare inte kommer överens om vilken åtgärd 
som ska vidtas anger myndigheterna att den främsta anledningen är skilda åsikter 
beträffande åtgärdsnivån – detta svar anger 75 % av länsstyrelserna och  
42 % av kommunerna (se figur 6, figur 10b i bilaga 2 samt kommentarer i tabell 
29-30b i bilaga 3). Bland kommunerna anger 33 % att den främsta anledningen är 
osäkerheter i skälighetsbedömningen. 
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Figur 6. Myndigheternas bedömning av anledningen till att man inte kommer överens. Antal myn-

digheter som svarande är 32 stycken. 

 
 
En fjärdedel av myndigheterna på både kommun och länsstyrelse anger ”annat” 
som främsta anledning. Bland kommunerna specificeras här bland annat ekono-
miska möjligheter/oklarheter, ett väldigt långt utredningsskede eller dåliga konsul-
tutredningar. Flera kommuner anger att det inte varit aktuellt. 
 
Länsstyrelserna anger att det kan vara en kombination av skilda åsikter och osäker-
heter i skälighetsbedömningen, kostnader eller överklaganden och därmed långa 
tidsrymder.  
 
En länsstyrelse utvecklar sitt svar och lyfter vad som är flaskhalsen i deras arbete: 

Förutsättningarna för riskbedömningen är flaskhalsen i vårt 
arbete. Diskussioner om övergripande åtgärdsmål samt förut-
sättningarna i den konceptuella modellen lägger grunden för 
den vidare åtgärdsutredningen och detta tar ofta mycket lång 
tid att komma överens om.  

Länsstyrelse 7 

 
 

Andra effekter på tillsynsarbetet 
De tillfrågade myndigheterna fick också ange vilka andra effekter rättspraxis haft 
på deras tillsynsarbete (se fullständiga svar i tabell 31-32b i bilaga 3).   
 
Positiva effekter 

De tillfrågade kommunerna ser positiva effekter i form av ökad tydlighet, färre 
tolkningsmöjligheter och vägledande domar.  
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Förenklar arbetet med förorenade områden. Lättare att ta fram 
ansvarsutredningar. 

Kommun 7 

Ansvaret har tydliggjorts. 
Kommun 32 

 
Flera kommuner anger att de inte sett några positiva effekter eller att det inte varit 
aktuellt ännu och att de därför inte kan besvara frågan. 
 
Även länsstyrelserna framhåller ökad tydlighet som en positiv effekt av rättspraxis, 
men också ökad medvetenhet och ett stöd i förhandlingar: 

Stöd i förhandlingen och ebh-processen (efterbehandlingspro-
cessen) gentemot ansvarigt bolag. 

Länsstyrelse 7 

Lättare att få igenom överenskommelser om åtgärder, eftersom 
nya sättet att beräkna ansvarsnivån är mer konkret för vu 
(verksamhetsutövaren) samt att ansvarsnivån har sjunkit. 

Länsstyrelse 3 

 
En länsstyrelse betonar också att rättspraxis har gjort det lättare att bestämma an-
svarets storlek eftersom det finns årtal att förhålla sig till i skälighetsbedömningen. 
 
Negativa effekter 

De negativa effekter kommunerna ser gällande tillsynsarbetet handlar bland annat 
om att det kan ta längre tid innan åtgärder vidtas, att det blir mer byråkratiskt och 
tungrott och att behovet av delfinansiering ökat – en finansiering som är svår att få. 
En kommun lyfter också att det kan bli konstigt att driva tillsynsärenden när det är 
oklart om det går att få bidrag: 

Det blir konstigt att driva tillsynsärenden där inte hela åtgär-
den ska bekostas av vu (verksamhetsutövare) om vi inte är 
säkra på att det beviljas stadsbidrag för resterande del. Om det 
finns en dom att vu ska stå för 50 % ska man bara ta bort hälf-
ten av föroreningen vid saneringen. 

Kommun 31 

 
Flera kommuner anger också att de inte sett några negativa effekter, vilket uppges 
bland annat kan bero på att kommunen inte berörts ännu. 
 
På länsstyrelsenivå anger respondenterna negativa effekter som exempelvis att det 
kan bli längre förhandlingar och mer utrymme för osäkerhet där rättspraxis inte 
finns, och att det blir tyngre att genomföra ansvarsutredningar eftersom en osäker-
het i huruvida det finns bidragspengar kan innebära tidsmässiga fördröjningar. 
Vidare anger en länsstyrelse att en negativ effekt på tillsynsarbetet är att de blir 
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beroende av statliga bidrag i arbetet och att det är oklart om finansieringen är till-
räcklig: 

Vi har blivit beroende av statliga bidrag även i tillsynsärenden. 
Vi ser en framtida risk med att anslaget inte kommer att räcka 
till att delfinansiera de objekt som inte bedöms vara nationellt 
prioriterade.  

Länsstyrelse 1 

 
Rättspraxis har fått effekter på tillsynsarbetet – dessa effekter är både positiva och 
negativa. Det positiva är främst att det lett till en ökad tydlighet gällande skälig-
hetsnivå och ansvarsfördelning. Det kan av myndigheterna nu också upplevas lät-
tare att kommunicera med och förankra bedömningen/beslutet hos den ansvarige 
eftersom det blivit ett mindre tolkningsutrymme. De negativa effekterna av rätts-
praxis innefattar att det blivit mer byråkratiskt och att det kan ta längre tid att driva 
ärenden, åtminstone där osäkerheter finns. En annan negativ effekt är att efterbe-
handlingen blir beroende av statliga bidrag och att det kan vara svårt att driva ären-
den om det inte är säkert att ett sådant bidrag går att få.  
 
Begränsad möjlighet till statlig finansiering har i vissa fall gjort att myndigheterna 
har avstått ifrån att driva ärenden med begränsat ansvar – dock ännu inte i någon 
större utsträckning. Dock är många objekt under utredningsfas och en upplevelse 
hos myndigheterna – främst på kommunnivå – är att dessa ärenden ofta är kom-
plexa och resurskrävande vilket gör att det finns en tendens till att objekt med be-
gränsat ansvar och med begränsad möjlighet till statlig finansiering kan komma att 
nedprioriteras.  
 
 

Effekter på efterbehandlingstakten 
Den främsta effekten de tillfrågade kommunerna ser gällande efterbehandlingstak-
ten är att den sjunker. Anledningar som anges är att det kräver mer resurser, skapar 
ökad osäkerhet i hur ärenden ska handläggas eller bidrar till en mer komplicerad 
ansvarsutredning.  
 
Några kommuner framhåller också att arbetet bromsas i och med att det inte är 
någon idé att driva ärenden om det inte är säkert att det går att få delfinansiering 
med bidragsmedel. En kommun menar att de statliga anslagen därför måste öka: 

Åtgärdstakten kommer att sjunka om inte de statliga anslagen 
för undersökning och efterbehandlingsåtgärder ökar markant. 

Kommun 32 

 
En kommun anger dock att det nu kan bli lättare att beräkna ansvarets storlek med 
de tidsangivelser som nu finns.  
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Några kommuner anger att de inte vet hur efterbehandlingstakten påverkats av 
rättspraxis eller att de inte märkt av någon påverkan, bland annat på grund av att de 
inte haft några objekt som berörts – det kan bland annat röra sig om att efterbe-
handlingstakten snarare styrs av exploateringsintresset (se kommunernas fullstän-
diga svar i tabell 35b i bilaga 3). 
 
Av de tillfrågade länsstyrelserna anser de flesta att rättspraxis leder till att efterbe-
handlingstakten minskar – men det finns länsstyrelser som tror att takten ökar.  
 
De länsstyrelser som tror att takten ökar anger anledningar som exempelvis att det 
nya sättet för beräkning av ansvarsnivån blir mer konkret för verksamhetsutövare 
och tillsynsmyndigheter och att gränsdragningar är utredda. Det är också lättare att 
komma överens med verksamhetsutövare eftersom ansvarsnivån sjunkit: 

Lättare att få med verksamhetsutövare i överenskommelser ef-
tersom ansvarsnivån sjunkit. I vårt län har vi ett par exempel 
på det. 

Länsstyrelse 3 

 
De länsstyrelser som tror att takten minskar anger anledningar som exempelvis att 
administrationen blir mer tungrodd samt att takten blir beroende av hur mycket 
statligt bidrag som kan lämnas: 

Bedöms inte varit så väldigt sinkande än, men med ökat antal 
delfinansierade objekt och begränsade bidragsresurser kommer 
det naturligtvis att påverka. 

Länsstyrelse 8 

 

Den borde rimligtvis minska takten (särskilt om tillgången på 
statliga medel blir en begränsande faktor) även om det inte är 
något vi tydligt kunnat se än så länge - bl.a. då allt för kort tid 
förflutit sedan praxis tillkom samtidigt som det finns relativt få 
fall innan praxis att jämföra med. Risken är självfallet att det 
på sikt blir staten som måste ta en (större) del av åtgärdskost-
naderna, alternativt att man sätter en lägre miljömässig ambit-
ionsnivå för att minska behovet av statliga medel. Det var 
knappast lagstiftarens intention från början att det, i så stor 
omfattning som praxis nu medger, skulle krävas statliga pengar 
för att åtgärda företagens gamla synder... 

Länsstyrelse 5 

 
Det finns också länsstyrelser som anger att de ännu inte sett några effekter på efter-
behandlingstakten och att det beror på att efterbehandlingen styrs av exploaterings-
intressen (se länsstyrelsernas fullständiga svar i tabell 36b i bilaga 3).  
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Effekter för miljömålet 
De tillfrågade kommunerna är relativt överens om att miljökvalitetsmålet Giftfri 
miljö blir svårare att nå som en följd av rättspraxis. Anledningarna är snarlika de 
anledningar som angavs gällande effekter på efterbehandlingstakten – att det krävs 
mer resurser för att driva ärenden och att möjligheten till åtgärd blir beroende av 
möjligheten att få statligt bidrag. 

Resulterar i ett större antal bidragsärenden och de statliga 
medlen är begränsade, vilket i sin tur medför längre tid för att 
uppnå miljömålet Giftfri miljö. 

Kommun 10 

 
En kommun anger att möjligheterna att nå målet eventuellt ökar om tiden för an-
svarsutredning kan förkortas. 

Eventuellt positiva om tiden för ansvarsutredning kan förkortas 
och därmed bidragsgivning kan skyndas på. 

Kommun 6 

 
I kommuner där exploateringstrycket är högt är dock förutsättningarna för att nå 
målet bättre – men det är oberoende av rättspraxis. 

Det finns inte resurser idag att driva ebh ärenden (efterbehand-
lingsärenden) då exploateringstrycket i förorenade områden är 
stort vilket också har en positiv inverkan i stävan mot att upp-
fylla miljömålet "giftfri miljö".  

Kommun 13 

 
Flera kommuner anger att de inte vet hur möjligheterna att nå miljökvalitetsmålet 
Giftfri miljö påverkats av rättspraxis eller att de inte märkt av någon påverkan. 
Anledningar som anges är bland annat att de inte haft några objekt som berörts (se 
kommunernas fullständiga svar i tabell 37b i bilaga 3). 

 
Vad gäller länsstyrelsernas syn på rättspraxis effekter på miljömålet anger flera att 
möjligheterna att uppnå målet är avhängigt möjligheterna att få statliga medel. 
 
Några länsstyrelser anger att det, med anledning av att efterbehandlingstakten kan 
minska, blir svårare att nå målet inom uppsatta tidsramar. Det finns dock också en 
länsstyrelse som anger att möjligheterna att uppnå målet ökar, eftersom de tror att 
efterbehandlingstakten kan komma att öka (se länsstyrelsernas fullständiga svar i 
tabell 38b i bilaga 3). 
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Övrigt om effekter  
Som avslutning fick de tillfrågade myndigheterna möjlighet att uttala sig om övriga 
effekter gällande rättspraxis (se fullständiga svar i tabell 39-40b i bilaga 3).  
Kommentarerna från kommunerna berör allt ifrån att de ser ett ökat behov av till-
synsvägledning och ett huvudmannaskap ifrån länsstyrelsen, till att kommunen 
driver ärenden med krav mot den som är ansvarig och att överprövning senare får 
avgöra eventuell reduktion av ansvar: 

Behov av tillsynsvägledning, förenklad process för bidragspro-
jekt samt i större utsträckning Länsstyrelsen som agerar hu-
vudman för projekten. 

Kommun 13 

Vi driver krav mot ansvarig (hel eller delansvarig), eventuell 
reduktion i ansvar får göras av överprövande myndighet. 

Kommun 15 

 
Flera kommuner lyfter SPIMFAB9 som ett exempel på hur arbetet kan bedrivas 
och anser att lärdom bör dras av oljebolagen.  
 
En länsstyrelse poängterar att rättspraxis haft mycket stor effekt gällande jämk-
ningen, främst med avseende på tidsaspekten. Respondenten menar att det är van-
ligt förekommande att ett privat ansvar som tidigare legat i nivån 70-80 % nu kan 
jämkas ner till endast 10-20 %. Vidare anger samma länsstyrelse att en effekt kan 
bli att objekt enbart blir delvis åtgärdade: 

Om bidrag inte finns att få, kan det bli så att den ansvariga får 
göra så mycket som skäligheten räcker till och resten får läm-
nas kvar. 

Länsstyrelse 3 

 
Slutligen anser en länsstyrelse att bedömningen enligt rättspraxis är rättvis: 

Bedömningarna enligt den nya praxisen är mer rättvisa och 
stämmer bättre med samhällsmoralen. 

Länsstyrelse 9 

 
  

                                                      
9
 SPBI Miljösaneringsfond AB (SPIMFAB).På ett frivilligt initiativ från oljebranschen bildade SPBI och de 
svenska oljebolagen år 1997 SPIMFAB. Genom fonden finansierade oljebranschen själva undersök-
ningar och efterbehandling av nedlagda bensinstationer. Projektet upphörde 2014. Mer information 
finns på http://spbi.se/miljoarbete/spimfab10/ 
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Diskussion 
Fördelningen av finansieringsformer 
Det är tidskrävande och svårt att uppskatta hur fördelningen av finansieringsformer 
för de nedlagda verksamheterna varit före 2010 och hur fördelningen ser ut efter 
rättspraxis. Myndigheterna som svarat har i flera fall gjort uppskattningar. Ett anta-
gande är att de tillsynsmyndigheter som jobbar aktivt med frågorna jobbar utifrån 
en nu aktuell objektslista i sin tillsyn och att uppgifter som gällde före rättspraxis 
om dessa objekt till stora delar reviderats bort. 
 
Som framgår av svaren i enkäten så har många myndigheter inte kommit så långt i 
sin utredning på detaljnivå om vilka objekt som är delfinansierade. En del myndig-
heter uppger att de jobbar med objekt där de vet att de kan nå framgång. De priori-
terar inte objekt som är delfinansierade eftersom det är svårt att få finansiering för 
en hel åtgärd och eftersom de upplevs som krångliga. Även dessa fakta innebär 
förmodligen att myndigheterna inte närmare granskat ansvarsförhållandena.  
 
 

Övergångsobjekt - från privatfinansierat till 
delfinansierat 
Antalet övergångsobjekt borde någorlunda motsvara skillnaden mellan antal del-
finansierade objekt före och efter rättspraxis. Anledningen till att övergångsobjek-
ten inte är fler kan vara att det var svårt att hitta informationen och svårt att förstå 
vad som efterfrågades i enkäten. En del av de objekt som angivits som delfinansi-
erade före rättspraxis kan också förmodligen vara det efter rättspraxis men i större 
grad. 
 
 

Är de uppskattade åtgärdskostnaderna rim-
liga?  
De objekt som hittills efterbehandlats eller är i åtgärdsfas och där åtgärden finan-
sieras med statliga medel uppgår för närvarande till 116 stycken (akuta åtgärder 
såsom bortskaffande av kemikalier understigande 1 miljon kronor har inte tagits 
med i beräkningen). En genomsnittlig åtgärdskostnad för de 116 objekten ligger på 
ca 50 miljoner kronor (se tabell 4). Kostnaderna för efterbehandling är mycket 
objektspecifik men siffrorna ger sammantaget en fingervisning om efterbehand-
lingskostnader.  
 
 
 
 
 
 
Tabell 4. Genomsnittliga åtgärdskostnader.  
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Antal 
Åtgärdskostnader 

i genomsnitt 
(mkr) 

Nedlagda verksam-
heter i utredningen 

12 21-40 

Pågående verksam-
heter i utredningen 

35 61-80 

Bidragsfinansierade 
objekt 

116 50 

 
 
I figur 7 åskådliggörs åtgärdskostnaderna för enskilda objekt, dels för de objekt där 
kostnader specificerats i den här utredningen och dels åtgärdskostnader för de ob-
jekt som hittills finansierats av statliga medel. För de objekt som redovisats i utred-
ningen används genomsnittet på ett kostnadsintervall. För fullständig data, se tabell 
4-6b och 8-10b i bilaga 2.  
 
   

  
Figur 7. Totala åtgärdskostnader för de enskilda objekt som specificerats i utredningen samt 
bidragsobjekt. 
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Merkostnaden för det allmänna och uppskal-
ning av merkostnaden 
Det är svårt att ge säkra siffror på vad merkostnaden för det allmänna blir till följd 
av den nya rättspraxisen från 2010. Det begränsade underlaget i utredningen ger 
ändå en indikation på att kostnaderna för det allmänna kommer att öka betydligt till 
följd av rättspraxis.  
 
Ett sätt att angripa frågan om eventuell merkostnad för det allmänna är att utgå från 
fakta som framkommit gällande tidpunkter för föroreningarna. I tabell 2 respektive 
3 presenteras när föroreningarna skedde för de specificerade övergångsobjekten. 
För samtliga objekt där föroreningen skett före 1960 samt under 1960-talet så inne-
bär rättspraxis en potentiell merkostnad för det allmänna. Av objektens snittvärden 
att döma så har föroreningarna skett före 1969 i nästan hälften av fallen – vilket 
innebär att staten måste bistå med medel för efterbehandling för nära hälften av de 
specificerade övergångsobjekten. Detta gäller för objekt vid såväl nedlagda som 
pågående verksamheter.  
 
Ett sätt att resonera kring den sammanlagda merkostnaden för det allmänna är att 
utgå från framkommen fakta och sedan skala upp merkostnaden för det allmänna 
med stöd av ett antal antaganden och i uppgifterna i den här utredningen. Ett försök 
till uppskalning av merkostnaderna omfattar samtliga övergångsobjekt som myn-
digheterna angett, istället för bara merkostnader för de övergångsobjekt som de 
specificerat med avseende på när i tid föroreningen kan ha skett och åtgärdskostna-
der. En grov uppskattning utifrån inkomna uppgifter är att rättspraxis skulle kunna 
leda till en merkostnad för det allmänna i storleksordningen 800-900 miljoner för 
de 61 stycken nedlagda verksamheterna som angetts som övergångsobjekt (se ta-
bell 5) och mer än 2 miljarder kronor för de 124 stycken pågående verksamheter 
som angetts som övergångsobjekt (se tabell 6). Utredningen visar också att dessa 
siffror skulle kunna vara ännu högre.  
 
Tabell 5. Nedlagda verksamheter. Merkostnaden beräknas för samtliga objekt, även de 

objekt som inte specificerats med avseende på när i tiden föroreningen skedde samt åt-

gärdskostnaden. 
 

 
Spec. 
objekt 

När objektets förorening skedde 
 

(snittvärden) 

Kostnad 
 

(snittvärden) 

 
Merkostnad 

allmänna 
(snittvärden) 

Merkostnad 
allmänna  

(totalt) 

    Före 1960 Under 1960 Efter 1969       

Kommun 8 23 % 27 % 50 % 6-10 mnkr 4 mnkr 33 mnkr 

Länssty-
relse 

4 47 % 19 % 34 %  41-60 mnkr 34 mnkr 137 mnkr 

Samtliga 
spec. 
objekt 

12 31 % 24 % 45 %  21-40 mnkr 14 mnkr 170 mnkr 

Samtliga 
över-

gångsob-
jekt 

61 

          

866 mnkr 
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Tabell 6. Pågående verksamheter. Merkostnaden beräknas för samtliga objekt, även de 

objekt som inte specificerats med avseende på när i tiden föroreningen skedde samt åt-

gärdskostnaden. 
 

  
 

Spec. 
objekt 

När objektets förorening skedde Kostnad Merkostnad 
allmänna 

Merkostnad 
allmänna 

(snittvärden) (snittvärden) (snittvärden) (totalt) 

    Före 1960 Under 1960 Efter 1969       

Kommun 20 43 % 20 % 37 % 21-40 mnkr 16 mnkr 321 mnkr 

Länsstyrelse 15 38 % 19 % 44 %  81-100 mnkr 25 mnkr 378 mnkr 

Samtliga 
spec. objekt 

35 38 % 19 % 44 %  61-80 mnkr  20 mnkr 699 mnkr 

Samtliga  
övergångs-

objekt 
124 

          
 2 480 mnkr 

 
 
Det är också troligt att objekt som inte redovisats som övergångsobjekt varit delfi-
nansierade även innan rättspraxis och att andelen statlig finansiering ökat efter 
rättspraxis. Det saknas underlag för att beräkna hur stora kostnadsökningar det kan 
innebära för det allmänna med avseende på de objekt som var delfinansierade re-
dan före rättspraxis. En länsstyrelse anger att det tidigare kunde vara 70-80 % av en 
efterbehandlingsåtgärd som kunde privatfinansieras medan rättspraxis innebär att 
den privatfinansierade delen reducerats till 10-20 % för samma objekt. Antalet 
riskklass 1 och riskklass 2 objekt är betydligt större i hela landet än antalet som 
beräkningarna bygger på. Totalt finns ca 15 000 objekt i landet. Av dessa berörs 
inte alla av rättspraxis då de är föremål för exploateringsintressen och totalt har 
dessutom ca 400 av riskklass 1 och 2 objekten redan efterbehandlats. Övriga risk-
klassade eller branschklassade objekt har inte beaktats i utredningen då det be-
dömts bli alltför många objekt och för svårhanterligt.  
 
Flera myndigheter nämner att angivna antal objekt (både vid nedlagda och på-
gående verksamheter) är estimeringar, och vissa framhåller dessutom att det är 
omöjligt att uppskatta hur många objekt det rör sig om. Detaljkännedomen gällande 
de angivna övergångsobjekten är dessutom relativt låg. Detta tillsammans med 
resursåtgången för att hitta uppgifter kan förmodas vara en anledning till att myn-
digheterna har haft svårigheter med att ta fram de efterfrågade uppgifterna. Hur 
många objekt som faktiskt har eller kommer att övergå till att bli delfinansierade 
objekt som en konsekvens av rättspraxis från 2010 är därför osäkert. Sannolikheten 
är dock stor att det rör sig om betydligt fler än de objekt som angivits av de tillfrå-
gade – och därmed större merkostnader för det allmänna, både för de tillfrågade 
myndigheternas tillsynsobjekt och för Sverige som helhet.     
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Tillsynsarbetet 
Det framgår att flera myndigheter upplever att bedömningen gällande skälighet och 
ansvarsnivå har förtydligats, vilket bör ha positiva effekter på tillsynsarbetet. Där-
emot leder osäkerheter kring huruvida det är möjligt att få statliga bidrag till att 
tillsynen på objekt med delad finansiering riskerar att prioriteras ned vid tillsynen. 
Enligt kommentarerna i enkäten upplever en del myndigheter att delfinansieringsä-
renden är krångliga och resurskrävande vilket visar på vikten av vägledning från 
både Naturvårdsverket och länsstyrelserna.  
 
Merparten av tillfrågade myndigheterna uppger att de inte avstått från att bedriva 
tillsyn på delfinansierade objekt på grund av begränsade möjligheter till statlig 
finansiering. Det är främst kommuner som hämmats av osäkerhet med avseende på 
statlig finansiering.  
 
Merparten av tillfrågade myndigheterna uppger att de inte avstått från att bedriva 
tillsyn på delfinansierade objekt på grund av svårigheter i bedömning av ansvars-
fördelning, skälighet och åtgärdsnivå. Andelen myndigheter som avstått från att 
driva ärenden med delfinansiering av någon av dessa anledningar är lika stor för 
både länsstyrelser och kommuner. För de svarande myndigheterna på länsstyrelsen 
är orsaken uteslutande svårigheter i bedömning av ansvarsfördelningen. För kom-
munerna är det två av tre gånger svårigheter i bedömning av ansvarsfördelningen 
som sätter käppar i hjulet och en av tre gånger beror det på svårighet i bedömning-
en av skäligheten.  
 
Svaren tyder på att skälighetsbedömningen har blivit lättare efter rättspraxis. Det 
kan vara enklare nu att bedöma enskilda verksamhetsutövares ansvar i procent. 
Svårigheter finns främst i bedömning av ansvarsfördelningen. Det kan bero på att 
det är svårt att avgöra när i tiden en förorening ägt rum och hur stor del av förore-
ningen som skett vid olika tider. Bedömningen kräver kunskap om verksamhetshi-
storiken på området och miljötekniska utredningsresultat. När det är flera som är 
ansvariga kan det vara svårt att bedöma hur stor del av föroreningen som kan kny-
tas till respektive ansvarig.  
 
Orsaken till att många trots osäkerheter ändå driver ärenden med delad finansiering 
kan vara att ansvariga verksamhetsutövare enligt rättspraxis ansvarar för hela ut-
redningsskedet fram till åtgärd. Det vill säga, tillsynsmyndigheter kan ofta driva 
ärenden med delfinansiering under hela utredningsskedet fram till åtgärdsskedet 
eftersom den statliga finansieringen generellt inte blir aktuell förrän vid åtgärd.   
 
Vidare indikerar svaren i enkäten att skilda åsikter angående åtgärdsnivå har en stor 
betydelse särskilt för länsstyrelserna när det är en oenighet mellan myndighet och 
ansvariga verksamhetsutövare om vilka åtgärder som ska vidtas. Det kan vara en 
logisk följd av att en lägre ambitionsnivå på en efterbehandling ofta innebär en 
lägre kostnad för den ansvarige och att det har större betydelse än eventuella kost-
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nader som kan läggas till eller dras ifrån och som motsvarar osäkerheter i ansvars-
fördelning och skälighet.  
 
För kommunerna som svarat dominerar skilda åsikter om åtgärdsnivå och följs av 
osäkerheter i skälighetsbedömningen. Möjligen kan det finnas ett större behov av 
tillsynsvägledning hos kommunerna än hos länsstyrelserna i fråga om skälighets-
bedömning.  
 
Både länsstyrelser och kommuner anger att i 25 % av fallen beror oenighet om 
åtgärd på andra faktorer.  
 
 

Efterbehandlingstakten och miljömålet  
I och med att det tar tid att få de statliga bidrag som krävs, tappar troligen efterbe-
handlingsarbetet fart. När privatfinansieringen är begränsad och statliga medel 
saknas för en fullständig åtgärd återstår endast en åtgärd i begränsad omfattning. 
Detta innebär att riskerna för miljön och människors hälsa kan kvartstå efter en 
efterbehandlingsåtgärd. Även om ansvarsförhållandena är tydligare i och med 
rättspraxis kommer inte efterbehandlingsåtgärder att kunna genomföras utan kost-
nadstäckning från det allmänna eller endast åtgärder i begränsad omfattning. Förut-
sättningarna minskar för att uppnå miljömålet ”Giftfri miljö” med målsättningen att 
förorenade områden inte ska utgöra risk för människors hälsa eller miljön.   
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Slutsatser 
Utredningen visar att en konsekvens av rättspraxis från 2010 är att andelen delfi-
nansierade objekt ökar och troligen kommer att öka ännu mer, jämfört med andelen 
innan rättspraxis. Detta medför i sig en merkostnad för det allmänna när områdena 
åtgärdas. Hur stor denna kostnadsökning blir är svårt att förutse, då effekterna av 
rättspraxis ännu inte slagit igenom bland merparten av de tillfrågade myndigheter-
na. Vidare finns en stor osäkerhetsmarginal eftersom myndigheterna gjort grova 
uppskattningar och i flera fall avstått ifrån att göra uppskattningar med anledning 
av att deras uppgifter skulle bli alltför osäkra. Vi kan exempelvis se att det finns 
länsstyrelser som har ett så stort antal objekt så att det i dagsläget inte är överblick-
bart på detaljnivå. 
 
Efterbehandlingstakten påverkas med största sannolikhet negativt av rättspraxis – 
men det kan också finnas positiva effekter eftersom tydligheten i hur dessa ärenden 
ska bedömas ökat. Tillsynsarbetet kan i vissa fall bli effektivare, men efterbehand-
lingstakten i sig blir beroende av möjligheterna att få statligt bidrag. Miljömålet 
Giftfri miljö blir sammantaget svårare att uppnå. 
 
En samlad konklusion är att effekterna av rättspraxis från 2010 ännu inte slagit 
igenom fullt ut, men att effekterna kan komma att bli stora när de objekt som ännu 
inte nått åtgärdsfas ska åtgärdas.  
 
Resultatet från utredningen visar på vikten av tillsynsvägledning från både Natur-
vårdsverket och länsstyrelserna och behov av effektivisering av hanteringen av 
förorenade områden där den ansvarige har ett delansvar. Utredningen kommer att 
utgöra ett underlag i Naturvårdsverkets arbete med tillsynsvägledning och bidrags-
hantering. Ytterligare möjliga utvecklingsområden är att ändra tillämpningen av 
miljöbalken så att den ansvarige verksamhetsutövaren får ta en större del av kost-
naden för efterbehandlingen samt alternativa finansieringsformer till statligt bidrag. 
Naturvårdsverket arbetar under 2015 med ett regeringsuppdrag om alternativa 
finansieringsformer som ska redovisas i början av 2016.  
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Bilaga 1. Enkätfrågor (tre block) 
Nedlagda verksamheter 
 
Finansieringsformer 

Fråga 2: Hur många nedlagda verksamheter (objekt) omfattas av utredning-
ar/åtgärder som är helt privatfinansierade, delfinansierade respektive helt 
bidragsfinansierade? 
 
Övergångsobjekt 

Fråga 3: Hur många nedlagda verksamheter (objekt) har övergått från att 
vara helt privatfinansierade till att bli delfinansierade objekt – som en kon-
sekvens av praxis 2010? 
 
Objektspecifikationer 

Fråga 3.1: Utgå ifrån de övergångsobjekt som angivits i fråga 3 och ange 
följande för respektive objekt: 
 

a. Hur stor del av respektive objekts förorening har skett före 1960, 
under 1960-talet respektive efter 1969?  

 
b. Vilken bransch tillhör respektive objekt?  

 
c. Hur stor är den totala kostnaden för efterbehandlingsåtgärden för 
respektive objekt?  
 

Redan initierade övergångsobjekt 

Fråga 4: Denna fråga omfattar nedlagda verksamheter som under pågående 
handläggning påverkats av praxis: Hur många redan initierade privatfinansi-
erade objekt vid nedlagda verksamheter har övergått till att vara delfinansi-
erade eller helt bidragsfinansierade objekt efter praxis 2010? 
 
 

Pågående verksamheter 
 
Övergångsobjekt 

Fråga 5: Om pågående verksamheter omfattas av praxis, hur många privat-
finansierade objekt vid pågående verksamheter med historiska föroreningar 
kan övergå till delfinansieringsobjekt? 
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Objektspecifikationer 

Fråga 5.1: Utgå ifrån de objekt som angivits i fråga 5 och ange följande för 
respektive objekt: 
 

a. Hur stor del av respektive objekts förorening har skett före 1960, 
under 1960-talet respektive efter 1969?  

 
b. Vilken bransch tillhör respektive objekt?  

 
c. Hur stor är den totala kostnaden för efterbehandlingsåtgärden för 
respektive objekt?  
 
 

Effekter 
 
Statlig finansiering 

Fråga 6: Har ni avstått från att driva ärenden med begränsat ansvar på 
grund av begränsad möjlighet till statlig finansiering? 
 
Bedömning 

Fråga 7: Har ni avstått från att driva ärenden med begränsat ansvar på 
grund av svårighet i bedömning av ansvarsfördelning, skälighet eller åt-
gärdsnivå? 
 
Fråga: Vilken av parametrarna ansvarsfördelning, skälighet eller åtgärds-
nivå är av störst betydelse? 
 
Fråga 8: När tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare inte kommer 
överens om vilken åtgärd som ska vidtas – vad är den främsta anledningen 
till det? 
 
Fråga 9: Vilka andra effekter har praxis haft på ert tillsynsarbete? Beskriv 
eventuella positiva och negativa effekter: 
 
Effekter på efterbehandlingstakten 

Fråga 10: Vilka effekter har praxis på efterbehandlingstakten? 
 
Effekter för miljömålet 

Fråga 11: Vilka är effekterna av praxis för att uppnå miljömålet Giftfri 
miljö? 
 
Övriga effekter 

Fråga 12: Har du något övrigt att tillägga gällande effekterna av praxis? 
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Bilaga 2. Kvantitativ data 
Nedlagda verksamheter 
 
Finansieringsformer 

Fråga 2: Hur många nedlagda verksamheter (objekt) omfattas av utredning-
ar/åtgärder som är helt privatfinansierade, delfinansierade respektive helt bidrags-
finansierade? 
 
Tabell 1b: Samtliga. Objekt före och efter praxis 2010 fördelat på finansieringsform. n:31. 
 

SAMTLIGA Helt privatfinansierade Delfinansierade Helt bidragsfinansierade 

 Före praxis Efter praxis Före praxis Efter praxis Före praxis Efter praxis 

Kommun 1 1 1  1 2  

Kommun 2  1 1   4 

Kommun 3 33 3 0 30 4 4 

Kommun 5 126 62 2 2 0 0 

Kommun 6 9 11 0 0 11 3 

Kommun 7 4 4 80 80 7 7 

Kommun 9 45 12  33 1 1 

Kommun 10   0 0 3 3 

Länsstyrelse 1 2   2   

Länsstyrelse 2 100 50 100 200 100 50 

Länsstyrelse 3 0 0 40 40 10 10 

Kommun 12 13    2  

Kommun 13 15 10 0 0 0 0 

Kommun 14 6 7 1 0 7 2 

Kommun 15   0  0  

Kommun 16 29 10   1 1 

Kommun 17   0 0 0 0 

Kommun 18  11  2 1 16 

Länsstyrelse 4 4 2 10 15 10 10 

Kommun 20 12 6 0 0 2 1 

Kommun 22 8 9  1   

Länsstyrelse 5  11  50  11 

Kommun 25 2 6   1 0 

Kommun 27 7 0 1 8 13 13 

Kommun 30  1 0 0   

Länsstyrelse 6 250 50 50 250 100 100 

Kommun 31 2   1  3 

Kommun 33 7 1  6   

Länsstyrelse 7 6 2 12 15 1 2 

Länsstyrelse 8   0 0 55  
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Länsstyrelse 9 100 100 4 3 40 30 

Summa 781 370 301 739 371 271 

 
Tabell 2b: Kommuner. Objekt före och efter praxis 2010 fördelat på finansieringsform. n:22. 
 

KOMMUNER Helt privatfinansierade Delfinansierade Helt bidragsfinansierade 

 Före praxis Efter praxis Före praxis Efter praxis Före praxis Efter praxis 

Kommun 1 1 1  1 2  

Kommun 2  1 1   4 

Kommun 3 33 3 0 30 4 4 

Kommun 5 126 62 2 2 0 0 

Kommun 6 9 11 0 0 11 3 

Kommun 7 4 4 80 80 7 7 

Kommun 9 45 12  33 1 1 

Kommun 10   0 0 3 3 

Kommun 12 13    2  

Kommun 13 15 10 0 0 0 0 

Kommun 14 6 7 1 0 7 2 

Kommun 15   0  0  

Kommun 16 29 10   1 1 

Kommun 17   0 0 0 0 

Kommun 18  11  2 1 16 

Kommun 20 12 6 0 0 2 1 

Kommun 22 8 9  1   

Kommun 25 2 6   1 0 

Kommun 27 7 0 1 8 13 13 

Kommun 30  1 0 0   

Kommun 31 2   1  3 

Kommun 33 7 1  6   

Summa 319 155 85 164 55 58 
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Tabell 3b: Länsstyrelser. Objekt före och efter praxis 2010 fördelat på finansieringsform. n:9. 
 

LÄNSSTYRELSER Helt privatfinansierade Delfinansierade Helt bidragsfinansierade 

 Före praxis Efter praxis Före praxis Efter praxis Före praxis Efter praxis 

Länsstyrelse 1 2   2   

Länsstyrelse 2 100 50 100 200 100 50 

Länsstyrelse 3 0 0 40 40 10 10 

Länsstyrelse 4 4 2 10 15 10 10 

Länsstyrelse 5  11  50  11 

Länsstyrelse 6 250 50 50 250 100 100 

Länsstyrelse 7 6 2 12 15 1 2 

Länsstyrelse 8   0 0 55  

Länsstyrelse 9 100 100 4 3 40 30 

Summa 462 215 216 575 316 213 

 
 

Övergångsobjekt 

Fråga 3: Hur många nedlagda verksamheter (objekt) har övergått från att vara helt 
privatfinansierade till att bli delfinansierade objekt – som en konsekvens av praxis 
2010? 
 

 
Figur 1b: Samtliga. Andelen respondenter i procent (%) utifrån angivelserna om antal objekt. n:35.  
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Figur 2b: Kommuner. Andelen respondenter i procent (%) utifrån angivelserna om antal objekt. 

n:26. 

 

 
Figur 3b: Länsstyrelser. Andelen respondenter i procent (%) utifrån angivelserna om antal objekt. 

n:9. 
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Objektspecifikationer 

Fråga 3.1: Utgå ifrån de övergångsobjekt som angivits i fråga 3 och ange följande 
för respektive objekt: 
 

a. Hur stor del av respektive objekts förorening har skett före 1960, under 
1960-talet respektive efter 1969?  

 
b. Vilken bransch tillhör respektive objekt?  

 
c. Hur stor är den totala kostnaden för efterbehandlingsåtgärden för respek-
tive objekt?  

 
Tabell 4b: Samtliga. Objektspecifikationer för tidpunkt, bransch och kostnad. n:35. 

                                                      
10

 Formel för uträkning av merkostnaden för det allmänna återfinns i bilaga 4. Värdet som ligger till 
grund för uträkningen är angivet kostnadsintervalls medelvärde, exv. får intervallet 41-60 mnkr ett 
beräkningsvärde på 50,5 mnkr. När >200 mnkr angivits har värdet 200 mnkr använts.   

SAMTLIGA Spec. 

objekt 

  När objektets förorening skedde 

(%) 

Bransch Kostnad Merkostnad 

allmänna10 

  Före 1960 Under 1960 Efter 1969    

Kommun 1 0       

Kommun 2 0       

Kommun 5 0       

Kommun 6 0       

Kommun 7 0       

Kommun 8 0       

Kommun 9 1/1 60 20 20 Träimpregne-

ring 

0-5 mnkr 
1,8 mnkr 

Kommun 10 0        

Länsstyrelse 1 0/20 - - - - -   

Länsstyrelse 2 0/5 - - - - -   

Länsstyrelse 3 0        

Kommun 12 0        

Kommun 13 0        

Kommun 14 0        

Kommun 15 0        

Kommun 16 0        

Kommun 17 0        

Kommun 18 0        

Kommun 19 0        

Länsstyrelse 4 1/2 50 20 30 Gruvor och 

upplag 

21-40 

mnkr 
18,3 mnkr 

 2/2 10 20 70 Ytbehandling 

av metaller 

6-10 mnkr 
1,6 mnkr 
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Kommun 20 0        

Kommun 21 0        

Kommun 22 0        

Länsstyrelse 5 0        

Kommun 25 0        

Kommun 27 0        

Kommun 28 0        

Kommun 30 1/1 - - - Ytbehand-

lingsverksam-

het 

- 

  

Länsstyrelse 6 0/19 - - - - -   

Kommun 31 1/1 45 45 10 Träimpregne-

ring 

0-5 mnkr 
1,7 mnkr 

Kommun 32 0        

Kommun 33 1/6 15 35 50 Verkstadsin-

dustri 

6-10 mnkr 
2,6 mnkr 

 2/6 20 30 50 Verkstadsin-

dustri 

0-5 mnkr 
0,9 mnkr 

 3/6 0 2 98 Träimpregne-

ring 

0-5 mnkr 
0,03 mnkr 

 4/6 0 1 99 Träimpregne-

ring 

0-5 mnkr 
0,01 mnkr 

 5/6 45 10 45 Kemtvätt 41-60 

mnkr 
25,3 mnkr 

 6/6 0 70 30 Träimpregne-

ring 

0-5 mnkr 
0,9 mnkr 

Länsstyrelse 7 1/4 - - - Sågverk med 

doppning 

10-50 

mnkr 
  

 2/4 - - - Kloral-

kali/kloratindus

tri 

>200 

mnkr   

 3/4 - - - Verkstadsin-

dustri 

6-10 mnkr 
  

 4/4 - - - Massa- och 

pappersindu-

stri 

21-40 

mnkr   

Länsstyrelse 8 0        

Länsstyrelse 9 1/2 64 12 24 Gju-

teri/metallhant

21-40 

mnkr 
21,4 mnkr 
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Tabell 5b: Kommuner. Objektspecifikationer för tidpunkt, bransch och kostnad. n:26. 

                                                      
11

 Det första värdet anger en snittkostnadsökning per objekt baserat på snittvärden för samtliga objekt 
utifrån summeringsraden. Det andra värdet anger en snittkostnadsökning per objekt baserat på uträk-
nade kostnadsökningar per objekt i kolumnen längst till höger. 

12
 Formel för uträkning av merkostnaden för det allmänna återfinns i bilaga 4. Värdet som ligger till 
grund för uträkningen är angivet kostnadsintervalls medelvärde, exv. får intervallet 41-60 mnkr ett 
beräkningsvärde på 50,5 mnkr. När >200 mnkr angivits har värdet 200 mnkr använts.   

ering 

 2/2 64 24 12 Tjärkokeri, 

korkprodukter 

101-150 

mnkr 
95,4 mnkr 

Snittvärden  31 % 24 % 45 %  >21-40 

mnkr 

>13,1 mnkr/

14,2 mnkr11 

KOMMUNER Spec. 

objekt 

När objektets förorening skedde (%) Bransch Kostnad Merkostnad 

allmänna12 

  Före 1960 Under 1960 Efter 1969    

Kommun 1 0       

Kommun 2 0       

Kommun 5 0       

Kommun 6 0       

Kommun 7 0       

Kommun 8 0       

Kommun 9 1/1 60 20 20 Träimpreg-

nering 

0-5 mnkr 1,8 mnkr 

Kommun 10 0       

Kommun 12 0       

Kommun 13 0       

Kommun 14 0       

Kommun 15 0       

Kommun 16 0       

Kommun 17 0       

Kommun 18 0       

Kommun 19 0       

Kommun 20 0       

Kommun 21 0       

Kommun 22 0       

Kommun 25 0       

Kommun 27 0       

Kommun 28 0       

Kommun 30 1/1 - - - Ytbehand-

lingsverk-

samhet 

-  

Kommun 31 1/1 45 45 10 Träimpreg- 0-5 mnkr 1,7 mnkr 
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Tabell 6b: Länsstyrelser. Objektspecifikationer för tidpunkt, bransch och kostnad. n:9. 

                                                      
13

 Det första värdet anger en snittkostnadsökning per objekt baserat på snittvärden för samtliga objekt 
utifrån summeringsraden. Det andra värdet anger en snittkostnadsökning per objekt baserat på uträk-
nade kostnadsökningar per objekt i kolumnen längst till höger. 

14
 Formel för uträkning av merkostnaden för det allmänna återfinns i bilaga 4. Värdet som ligger till 
grund för uträkningen är angivet kostnadsintervalls medelvärde, exv. får intervallet 41-60 mnkr ett 
beräkningsvärde på 50,5 mnkr. När >200 mnkr angivits har värdet 200 mnkr använts.   

nering 

Kommun 32 0       

Kommun 33 1/6 15 35 50 Verkstads-

industri 

6-10 mnkr 2,6 mnkr 

 2/6 20 30 50 Verkstads-

industri 

0-5 mnkr 0,9 mnkr 

 3/6 0 2 98 Träimpreg-

nering 

0-5 mnkr 0,03 mnkr 

 4/6 0 1 99 Träimpreg-

nering 

0-5 mnkr 0,01 mnkr 

 5/6 45 10 45 Kemtvätt 41-60 mnkr 25,3 mnkr 

 6/6 0 70 30 Träimpreg-

nering 

0-5 mnkr 0,9 mnkr 

Snittvärden  23 % 27 % 50 %  6-10 mnkr 2,9 mnkr/ 

4,2 mnkr13 

LÄNSSTYRELSER Spec. 

objekt 

När objektets förorening skedde (%) Bransch Kostnad Merkostnad 

allmänna14 

  Före 1960 Under 1960 Efter 1969    

Länsstyrelse 1 0/20 - - - - -  

Länsstyrelse 2 0/5 - - - - -  

Länsstyrelse 3 0       

Länsstyrelse 4 1/2 50 20 30 Gruvor och 

upplag 

21-40 

mnkr 

18,3 mnkr 

 2/2 10 20 70 Ytbehandling 

av metaller 

6-10 mnkr 1,6 mnkr 

Länsstyrelse 5 0       

Länsstyrelse 6 0/19 - - - - -  

Länsstyrelse 7 1/4 - - - Sågverk med 

doppning 

10-50 

mnkr 

 

 2/4 - - - Kloral-

kali/kloratindus

tri 

>200 mnkr  

 3/4 - - - Verkstadsin-

dustri 

6-10 mnkr  

 4/4 - - - Massa- och 21-40  



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6678 
Rättspraxis för förorenade områden 

 49

 

 

Redan initierade övergångsobjekt 

Fråga 4: Denna fråga omfattar nedlagda verksamheter som under pågående hand-
läggning påverkats av praxis: Hur många redan initierade privatfinansierade objekt 
vid nedlagda verksamheter har övergått till att vara delfinansierade eller helt bi-
dragsfinansierade objekt efter praxis 2010? 
 
Tabell 7b: Samtliga. Antal redan initierade övergångsobjekt. n:35. 
 

 
  

                                                      
15

 Det första värdet anger en snittkostnadsökning per objekt baserat på snittvärden för samtliga objekt 
utifrån summeringsraden. Det andra värdet anger en snittkostnadsökning per objekt baserat på uträk-
nade kostnadsökningar per objekt i kolumnen längst till höger. 

pappersindu-

stri 

mnkr 

Länsstyrelse 8 0       

Länsstyrelse 9 1/2 64 12 24 Gju-

teri/metallhant

ering 

21-40 

mnkr 

21,4 mnkr 

 2/2 64 24 12 Tjärkokeri, 

korkprodukter 

101-150 

mnkr 

95,4 mnkr 

Snittvärden  47 % 19 % 34 %  >41-60 

mnkr 

>28,5 mnkr/ 

34,2 mnkr15 

SAMTLIGA Antal  Länsstyrelse 4 0 

Kommun 1 0  Kommun 20 0 

Kommun 2 0  Kommun 21 0 

Kommun 3 39  Kommun 22 0 

Kommun 5 0  Länsstyrelse 5 0 

Kommun 6 0  Kommun 24 0 

Kommun 7 0  Kommun 25 0 

Kommun 8 0  Kommun 27 0 

Kommun 10 0  Kommun 28 0 

Länsstyrelse 1 3  Kommun 29 0 

Länsstyrelse 3 0  Länsstyrelse 6 10 

Kommun 12 0  Kommun 31 1 

Kommun 13 0  Kommun 32 1 

Kommun 14 0  Kommun 33 3 

Kommun 15 0  Länsstyrelse 7 1 

Kommun 16 0  Länsstyrelse 8 0 

Kommun 17 0  Länsstyrelse 9 >100 

Kommun 18 0  Summa >158 

Kommun 19 0    
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Pågående verksamheter 
 
Övergångsobjekt 

Fråga 5: Om pågående verksamheter omfattas av praxis, hur många privatfinansi-
erade objekt vid pågående verksamheter med historiska föroreningar kan övergå till 
delfinansieringsobjekt? 
 

 
Figur 4b: Samtliga. Andelen respondenter i procent (%) utifrån angivelserna om antal objekt. n:31.  

 

 
Figur 5b: Kommuner. Andelen respondenter i procent (%) utifrån angivelserna om antal objekt. 

n:23.  
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Figur 6b: Länsstyrelser. Andelen respondenter i procent (%) utifrån angivelserna om antal objekt. 

n:8. 

 
 
Objektspecifikationer 

Fråga 5.1: Utgå ifrån de objekt som angivits i fråga 5 och ange följande för re-
spektive objekt: 
 

a. Hur stor del av respektive objekts förorening har skett före 1960, under 
1960-talet respektive efter 1969?  

 
b. Vilken bransch tillhör respektive objekt?  

 
c. Hur stor är den totala kostnaden för efterbehandlingsåtgärden för respek-
tive objekt?  

 

Tabell 8b: Samtliga. Objektspecifikationer för tidpunkt, bransch och kostnad. n:30. 

                                                      
16

 Formel för uträkning av merkostnaden för det allmänna återfinns i bilaga 4. Värdet som ligger till 
grund för uträkningen är angivet kostnadsintervalls medelvärde, exv. får intervallet 41-60 mnkr ett 
beräkningsvärde på 50,5 mnkr. När >200 mnkr angivits har värdet 200 mnkr använts.   

SAMTLIGA Spec. 

objekt 

När objektets förorening skedde (%) Bransch Kostnad Merkostnad 

allmänna16 

  Före 1960 Under 1960 Efter 1969    

Kommun 1 1/6 75 15 10 Textilindu-

stri 

21-40 mnkr 
25,2 mnkr 

 2/6 70 20 10 Isolerings- 41-60 mnkr 40,4 mnkr 
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rings-

material 

 3/6 70 20 10 Golvtill-

verkning 

16-20 mnkr 
14,4 mnkr 

 4/6 80 20 0 Gju-

teri/metall

hantering 

81-100 mnkr 

81,5 mnkr 

 5/6 50 25 25 Skjutbana 11-15 mnkr 8,1 mnkr 

 6/6 50 25 25 Kloral-

kali/klorati

ndustri 

151-200 

mnkr 109,7 mnkr 

Kommun 2 1/1 - - - Ytbehand-

ling av 

metaller 

- 

  

Kommun 3 1/3 60 30 10 Träim-

pregnering 

6-10 mnkr 
6,0 mnkr 

 2/3 10 45 45 Plantskola 0-5 mnkr 0,8 mnkr 

 3/3 60 30 10 Träim-

pregnering 

0-5 mnkr 
1,9 mnkr 

Kommun 5 0        

Kommun 6 1/1 80 19 1 Gju-

teri/metall

hantering 

6-10 mnkr 

7,2 mnkr 

Kommun 7 1/5 10 20 70 Ytbehand-

ling av 

metaller 

21-40 mnkr 

6,1 mnkr 

 2/5 10 20 70 Ytbehand-

ling av 

metaller 

11-15 mnkr 

2,6 mnkr 

 3/5 20 20 60 Ytbehand-

ling av 

metaller 

6-10 mnkr 

2,4 mnkr 

 4/5 10 30 60 Ytbehand-

ling av 

metaller 

6-10 mnkr 

2,0 mnkr 

 5/5 10 30 60 Ytbehand-

ling av 

metaller 

6-10 mnkr 

2,0 mnkr 

Kommun 8 0        

Kommun 10 0        

Länsstyrelse 1 0/20 - - - - -   

Länsstyrelse 3 0        

Kommun 12 1/1 0 0 100 Bensin-

station 

- 
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Kommun 13 0        

Kommun 14 0        

Kommun 16 0        

Kommun 17 0        

Kommun 18 0        

Kommun 19 0        

Länsstyrelse 4 1/15 0 10 90 Gruvor 

och upp-

lag 

>200 mnkr 

>10 mnkr 

 2/15 25 10 65 Järn- och 

stålindustri 

151-200 

mnkr 
52,7 mnkr 

 3/15 5 15 80 Träim-

pregnering 

61-80 mnkr 
8,8 mnkr 

 4/15 25 10 65 Bangård 101-150 

mnkr 
37,7 mnkr 

 5/15 20 20 60 Träim-

pregnering 

21-40 mnkr 
9,2 mnkr 

 6/15 40 10 50 Gruvor 

och upp-

lag 

101-150 

mnkr 56,5 mnkr 

 7/15 50 10 40 Gruvor 

och upp-

lag 

101-150 

mnkr 69,0 mnkr 

 8/15 30 30 40 Gruvor 

och upp-

lag 

41-60 mnkr 

22,7 mnkr 

 9/15 30 10 60 Bangård >200 mnkr >70 mnkr 

 10/15 35 25 40 Bangård 16-20 mnkr 8,6 mnkr 

 11/15 30 25 45 Bangård 16-20 mnkr 7,7 mnkr 

 12/15 30 20 50 Bangård 11-15 mnkr 5,2 mnkr 

 13/15 40 20 40 Massa- 

och pap-

persindu-

stri 

11-15 mnkr 

6,5 mnkr 

 14/15 40 20 40 Massa- 

och pap-

persindu-

stri 

11-15 mnkr 

6,5 mnkr 

 15/15 40 20 40 Massa- 

och pap-

persindu-

stri 

11-15 mnkr 

6,5 mnkr 

Kommun 20 0        

Länsstyrelse 5 0/15 - - - - -   
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Kommun 24 0        

Kommun 25 0        

Kommun 27 1/9 - - - Oljeraffina

na-

deri/depå 

- 

  

 2/9 70 20 10 Träim-

pregnering 

- 
  

 3/9 - - - Gju-

teri/metall

hantering 

- 

  

 4/9 - - - Tryck-

eri/Grafisk 

verksam-

het 

- 

  

 5/9 - - - Kemtvätt -   

 6/9 - - - Mekanisk 

verkstad 

- 
  

 7/9 - - - Mekanisk 

verkstad 

- 
  

 8/9 - - - Mekanisk 

verkstad 

- 
  

 9/9 - - - Mekanisk 

verkstad 

- 
  

Länsstyrelse 6 0/9 - - - - -   

Kommun 31 1/4 - - - Ytbehand-

ling av 

metaller 

6-10 mnkr 

  

 2/4 - - - Ytbehand-

ling av 

metaller 

6-10 mnkr 

  

 3/4 - - - Träim-

pregnering 

0-5 mnkr 
  

 4/4 - - - Grafisk 

industri 

- 
  

Kommun 32 0        

Kommun 33 1/5 15 15 70 Ytbehand-

ling av 

metaller 

6-10 mnkr 

1,8 mnkr 

 2/5 30 10 60 Verkstads-

industri 

11-15 mnkr 
4,6 mnkr 

 3/5 0 10 90 Ytbehand-

ling av 

metaller 

0-5 mnkr 

0,1 mnkr 

 4/5 88 10 2 Ytbehand- 0-5 mnkr 2,3 mnkr 
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17

 Det första värdet anger en snittkostnadsökning per objekt baserat på snittvärden för samtliga objekt 
utifrån summeringsraden. Det andra värdet anger en snittkostnadsökning per objekt baserat på uträk-
nade kostnadsökningar per objekt i kolumnen längst till höger. 

ling av 

metaller 

 5/5 80 15 5 Ytbehand-

ling av 

metaller 

0-5 mnkr 

2,2 mnkr 

Länsstyrelse 7 1/10 - - - Övrig 

organisk 

kemisk 

industri 

20-150 mnkr  

 2/10 - - - Kloral-

kali/klorati

ndustri 

20-200 mnkr  

 3/10 - - - Massa- 

och pap-

persindu-

stri 

20-200 mnkr  

 4/10 - - - Massa- 

och pap-

persindu-

stri 

20-100 mnkr  

 5/10 - - - Primära 

metallverk 

>200 mnkr  

 6/10 - - - Massa- 

och pap-

persindu-

stri 

20-150 mnkr  

 7/10 - - - Kloral-

kali/klorati

ndustri 

50-150 mnkr  

 8/10 - - - Massa- 

och pap-

persindu-

stri 

>200 mnkr  

 9/10 - - - Massa- 

och pap-

persindu-

stri 

>200 mnkr  

Länsstyrelse 8 0/20 - - - - -  

Länsstyrelse 9 0       

Snittvärden  38 % 19 % 44 %  >61-80 mnkr >33,5 mnkr/ 

>20 mnkr17 
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Tabell 9b: Kommuner. Objektspecifikationer för tidpunkt, bransch och kostnad. n:22. 

                                                      
18

 Formel för uträkning av merkostnaden för det allmänna återfinns i bilaga 4. Värdet som ligger till 
grund för uträkningen är angivet kostnadsintervalls medelvärde, exv. får intervallet 41-60 mnkr ett 
beräkningsvärde på 50,5 mnkr. När >200 mnkr angivits har värdet 200 mnkr använts.   

KOMMUNER Spec. 

objekt 

När objektets förorening skedde (%) Bransch Kostnad Merkostnad 

allmänna18 

  Före 1960 Under 1960 Efter 1969    

Kommun 1 1/6 75 15 10 Textilindu-

stri 

21-40 mnkr 
25,2 mnkr 

 2/6 70 20 10 Isolerings-

rings-

material 

41-60 mnkr 

40,4 mnkr 

 3/6 70 20 10 Golvtill-

verkning 

16-20 mnkr 
14,4 mnkr 

 4/6 80 20 0 Gju-

teri/metall

hantering 

81-100 mnkr 

81,5 mnkr 

 5/6 50 25 25 Skjutbana 11-15 mnkr 8,1 mnkr 

 6/6 50 25 25 Kloral-

kali/klorati

ndustri 

151-200 

mnkr 109,7 mnkr 

Kommun 2 1/1 - - - Ytbehand-

ling av 

metaller 

- 

  

Kommun 3 1/3 60 30 10 Träim-

pregnering 

6-10 mnkr 
6,0 mnkr 

 2/3 10 45 45 Plantskola 0-5 mnkr 0,8 mnkr 

 3/3 60 30 10 Träim-

pregnering 

0-5 mnkr 
1,9 mnkr 

Kommun 5 0        

Kommun 6 1/1 80 19 1 Gju-

teri/metall

hantering 

6-10 mnkr 

7,2 mnkr 

Kommun 7 1/5 10 20 70 Ytbehand-

ling av 

metaller 

21-40 mnkr 

6,1 mnkr 

 2/5 10 20 70 Ytbehand-

ling av 

metaller 

11-15 mnkr 

2,6 mnkr 

 3/5 20 20 60 Ytbehand-

ling av 

metaller 

6-10 mnkr 

2,4 mnkr 

 4/5 10 30 60 Ytbehand- 6-10 mnkr 2,0 mnkr 
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ling av 

metaller 

 5/5 10 30 60 Ytbehand-

ling av 

metaller 

6-10 mnkr 

2,0 mnkr 

Kommun 8 0       

Kommun 10 0       

Kommun 12 1/1 0 0 100 Bensin-

station 

-  

Kommun 13 0       

Kommun 14 0       

Kommun 16 0       

Kommun 17 0       

Kommun 18 0       

Kommun 19 0       

Kommun 20 0       

Kommun 24 0       

Kommun 25 0       

Kommun 27 1/9 - - - Oljeraffina

na-

deri/depå 

-  

 2/9 70 20 10 Träim-

pregnering 

-  

 3/9 - - - Gju-

teri/metall

hantering 

-  

 4/9 - - - Tryck-

eri/Grafisk 

verksam-

het 

-  

 5/9 - - - Kemtvätt -  

 6/9 - - - Mekanisk 

verkstad 

-  

 7/9 - - - Mekanisk 

verkstad 

-  

 8/9 - - - Mekanisk 

verkstad 

-  

 9/9 - - - Mekanisk 

verkstad 

-  

Kommun 31 1/4 - - - Ytbehand-

ling av 

metaller 

6-10 mnkr  

 2/4 - - - Ytbehand-

ling av 

6-10 mnkr  
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Tabell 10b: Länsstyrelser. Objektspecifikationer för tidpunkt, bransch och kostnad. n:8. 

                                                      
19

 Det första värdet anger en snittkostnadsökning per objekt baserat på snittvärden för samtliga objekt 
utifrån summeringsraden. Det andra värdet anger en snittkostnadsökning per objekt baserat på uträk-
nade kostnadsökningar per objekt i kolumnen längst till höger. 

20
 Formel för uträkning av merkostnaden för det allmänna återfinns i bilaga 4. Värdet som ligger till 
grund för uträkningen är angivet kostnadsintervalls medelvärde, exv. får intervallet 41-60 mnkr ett 
beräkningsvärde på 50,5 mnkr. När >200 mnkr angivits har värdet 200 mnkr använts.   

metaller 

 3/4 - - - Träim-

pregnering 

0-5 mnkr  

 4/4 - - - Grafisk 

industri 

-  

Kommun 32 0       

Kommun 33 1/5 15 15 70 Ytbehand-

ling av 

metaller 

6-10 mnkr 

1,8 mnkr 

 2/5 30 10 60 Verkstads-

industri 

11-15 mnkr 
4,6 mnkr 

 3/5 0 10 90 Ytbehand-

ling av 

metaller 

0-5 mnkr 

0,1 mnkr 

 4/5 88 10 2 Ytbehand-

ling av 

metaller 

0-5 mnkr 

2,3 mnkr 

 5/5 80 15 5 Ytbehand-

ling av 

metaller 

0-5 mnkr 

2,2 mnkr 

Snittvärden  43 % 20 % 37 %  21-40 mnkr 16,2 mnkr/ 

16,1 mnkr19 

LÄNSSTYRELSER Spec. 

objekt 

När objektets förorening skedde (%) Bransch Kost-

nad 

Merkostnad 

allmänna20 

  Före 1960 Under 1960 Efter 1969    

Länsstyrelse 1 0/20 - - - - -  

Länsstyrelse 3 0       

Länsstyrelse 4 1/15 0 10 90 Gruvor 

och upp-

lag 

>200 

mnkr >10 mnkr 

 2/15 25 10 65 Järn- och 

stålindustri 

151-200 

mnkr 
52,7 mnkr 

 3/15 5 15 80 Träim-

pregnering 

61-80 

mnkr 
8,8 mnkr 

 4/15 25 10 65 Bangård 101-150 

mnkr 
37,7 mnkr 
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 5/15 20 20 60 Träim-

pregnering 

21-40 

mnkr 
9,2 mnkr 

 6/15 40 10 50 Gruvor 

och upp-

lag 

101-150 

mnkr 56,5 mnkr 

 7/15 50 10 40 Gruvor 

och upp-

lag 

101-150 

mnkr 69,0 mnkr 

 8/15 30 30 40 Gruvor 

och upp-

lag 

41-60 

mnkr 22,7 mnkr 

 9/15 30 10 60 Bangård >200 

mnkr 
>70 mnkr 

 10/15 35 25 40 Bangård 16-20 

mnkr 
8,6 mnkr 

 11/15 30 25 45 Bangård 16-20 

mnkr 
7,7 mnkr 

 12/15 30 20 50 Bangård 11-15 

mnkr 
5,2 mnkr 

 13/15 40 20 40 Massa- 

och pap-

persindu-

stri 

11-15 

mnkr 
6,5 mnkr 

 14/15 40 20 40 Massa- 

och pap-

persindu-

stri 

11-15 

mnkr 
6,5 mnkr 

 15/15 40 20 40 Massa- 

och pap-

persindu-

stri 

11-15 

mnkr 
6,5 mnkr 

Länsstyrelse 5 0/15 - - - - -  

Länsstyrelse 6 0/9 - - - - -  

Länsstyrelse 7 1/10 - - - Övrig 

organisk 

kemisk 

industri 

20-150 

mnkr 

 

 2/10 - - - Kloral-

kali/klorati

ndustri 

20-200 

mnkr 

 

 3/10 - - - Massa- 

och pap-

persindu-

stri 

20-200 

mnkr 

 

 4/10 - - - Massa- 20-100  
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21

 Det första värdet anger en snittkostnadsökning per objekt baserat på snittvärden för samtliga objekt 
utifrån summeringsraden. Det andra värdet anger en snittkostnadsökning per objekt baserat på uträk-
nade kostnadsökningar per objekt i kolumnen längst till höger. 

och pap-

persindu-

stri 

mnkr 

 5/10 - - - Primära 

metallverk 

>200 

mnkr 

 

 6/10 - - - Massa- 

och pap-

persindu-

stri 

20-150 

mnkr 

 

 7/10 - - - Kloral-

kali/klorati

ndustri 

50-150 

mnkr 

 

 8/10 - - - Massa- 

och pap-

persindu-

stri 

>200 

mnkr 

 

 9/10 - - - Massa- 

och pap-

persindu-

stri 

>200 

mnkr 

 

Länsstyrelse 8 0/20 - - - - -  

Länsstyrelse 9 0       

Snittvärden  38 % 19 % 44 %  >81-100 

mnkr 

>43,0 mnkr/ 

>25,2mnkr21 
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Effekter 
 
Statlig finansiering 

Fråga 6: Har ni avstått från att driva ärenden med begränsat ansvar på grund av 
begränsad möjlighet till statlig finansiering? 
 

 
Figur 7b: Samtliga. Andelen respondenter i procent (%) som angivit ja respektive nej. n:38. 

 
Tabell 11b: Samtliga. Antal objekt som omfattas av omständigheterna. n:10. 
 

SAMTLIGA Antal objekt 

Kommun 1 Många 

Kommun 6 3 

Kommun 14 10 

Kommun 18 Alla riskklass 2 som 

inte bedöms finnas ngn 

ansvarig för 

Kommun 20 3 

Kommun 21 ? 

Kommun 22 Vet ej 

Kommun 24 1 

Kommun 28 4 

Länsstyrelse 9 Vet ej vi har ca 1300 

riskklass 2 

Summa >21 
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Bedömning 

Fråga 7: Har ni avstått från att driva ärenden med begränsat ansvar på grund av 
svårighet i bedömning av ansvarsfördelning, skälighet eller åtgärdsnivå? 
 

 
Figur 8b: Samtliga. Andelen respondenter i procent (%) som angivit ja respektive nej. n:38. 

 
Tabell 12b: Samtliga. Antal objekt som omfattas av omständigheterna. n:11. 
 

SAMTLIGA Antal objekt 

Kommun 1 Många 

Kommun 5 2 

Kommun 6 2 

Kommun 8 Vet ej 

Kommun 14 10 

Kommun 18 Vet ej 

Länsstyrelse 4 5 

Kommun 20 2 

Kommun 21 ? 

Kommun 24 1 

Länsstyrelse 9 Många 

Summa >22 
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Fråga: Vilken av parametrarna ansvarsfördelning, skälighet eller åtgärdsnivå är av 
störst betydelse? 
 

 
Figur 9b: Samtliga. Bedömning av parametrarnas betydelse. n:10. 

 
 
Fråga 8: När tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare inte kommer överens 
om vilken åtgärd som ska vidtas – vad är den främsta anledningen till det? 
 

 
Figur 10b: Samtliga. Bedömning av anledningarna till att man inte kommer överens. n:32. 
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Bilaga 3. Kvalitativ data 
Nedlagda verksamheter 
 
Finansieringsformer 

Fråga 2: Hur många nedlagda verksamheter (objekt) omfattas av utredning-
ar/åtgärder som är helt privatfinansierade, delfinansierade respektive helt bidrags-
finansierade? 
 
Tabell 13b: Kommuner. Kommentarer beträffande fråga 2. 
 

KOMMUNER Kommentarer fråga 2 

Kommun 1 De bidragsfinansierade objekten var konkursade verksamheter. Den privatfi-

nansierade saneringen utfördes av bolaget. De lade ned sin tillverkning men 

företaget finns kvar 

Kommun 8 Vi har inga bidragsfinansierade objekt. 

Kommun 9 De flesta objekten har inventerats av länsstyrelsen inom ramen för MIFO och 

uppgifterna finns lagrade i deras EBH-databas som vi på kommunernas 

miljökontor trots att det är vi som skall bedriva tillsyn har ytterst begränsad 

tillgång till. Två större ärenden har vi under lång tid drivit upp i högsta in-

stans. I ett av fallen hamnade det på vårt ansvar att utreda fördelningen av 

ansvaret mellan olika statliga verksamheter på fastigheten. Denna ansvarsut-

redning har tagit drygt 50 timmar att göra. Vi har inte tid och möjlighet att 

göra motsvarande på alla de övriga för att besvara denna enkät. Vi anser att 

ni skjuter högt över målet med detta krav på detaljeringsgrad. 

Kommun 10 Det är väldigt svårt att uppskatta vilka objekt som i framtiden kommer att 

omfattas av bidragsfinansiering. Vi uppskattar att följande antal objekt saknar 

ansvar och kan komma att beröras av bidragsfinansiering i framtiden: risk-

klass 1: ca 12 st. samt riskklass 2: ca 160-tal st. Vi har inte räknat in utred-

ningar/åtgärder som exploatörer har finansierat. Det finns ett stort antal 

sådana ärenden i kommunen. 

Kommun 11 Vet ej 

Kommun 12 Antalet bidragsfinansierade verksamheter som omfattas avser utredningar 

(dessa har ej åtgärdats). 

Kommun 13 Efterbehandlingsansvar har blivit ålagt exploatörer främst då det varit en 

förutsättning för exploatering på platsen. Drygt 10 Spimfab. 

Kommun 14 Uppskattningsvis 5-7 objekt med RK1-2 har efter sanering och/eller markmil-

jöundersökning klassats om till RK 3-4. Dessa objekt ingår i statistiken ovan. 

Kommun 15 Miljöförvaltningen har idag ingen exakt statistik på hur många objekt som 

sanerats av de som finns eller har funnits i EBH-stödet, vi kan inte heller 

uppskatta genomförda åtgärder. Antalet objekt för kommunen är så omfat-

tande att ingen skattning kan göras för framtiden. Flertalet objekt saneras 

dock utan koppling till ansvarsutredning då det sker i samband med exploate-

ring. 

Kommun 17 Kommunen har inte arbetat med utredningar och åtgärder på detta vis. Det 
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har endast varit exploateringar. 

Kommun 18 Svaret är en uppskattning från kommunens objektslista. På kommunens lista 

över riskklass 2 finns 13 objekt där ansvarsutredning behöver utföras, för 9 

objekt behövs mer information för att kunna ta ställning. Två objekt finansie-

ras av SGU p.g.a. tidigare statlig verksamhet. Ej gått igenom riskklass 3 och 

4 p g a tidsbrist. Finns även 138 branschklass 2 som ej gåtts igenom för att 

svara på denna enkät.  

Kommun 19 Samtliga utrednings/åtgärdsprojekt i kommunen har varit privatfinansierade 

genom åren. Kommunen har ett högt exploateringstryck och andra ärenden 

har skett vid incidenter eller nedläggning. Till privatfinansierade räknas 

SPIMFAB- ärendena. 

Kommun 20 Fler bidragsobjekt finns men upphörda före 1969 

Kommun 22 Prover tagna på egna initiativ- därefter åtgärd utförd. 

Kommun 24 Inom de objekt där Miljösamverkan östra Skaraborg (omfattar Skövde, Fal-

köping, Tibro, Hjo och Karlsborgs kommuner) har tillsynsansvaret har det inte 

skett ngn sanering där ändrad praxis har haft någon betydelse. 

Kommun 25 Har enbart ett objekt i kommunen som klassats som riskklass 1. 

Kommun 26 Hänvisar till länsstyrelsen som har EBH-stödet 

Kommun 27 Observera att kommunen är tillsynsmyndighet för drygt 200 objekt i RK 1 och 

2 men vi bara har genomfört riktade insatser mot drygt 30 av dessa objekt, 

plus spimfab-objekt och nedlagda deponier. Det innebär att den statistik som 

vi redovisar i detta dokument bara utgör en liten del av alla objekt som på sikt 

kan bli aktuella för statsbidrag, helt eller delvis.  Statistiken omfattar: MIFO-

objekt med nedlagda verksamheter RK 1 och 2 där kommunen är tillsyns-

myndighet och har genomfört ngt riktat tillsynsarbete. I statistiken ingår inte 

SPIMFAB-objekt och kommunala nedlagda deponier eftersom ansvarsförhål-

landena har styrts på annat sätt än genom praxis. Totalt 23 nedlagda verk-

samheter som vi arbetar med. 7 har bedrivit verksamhet före och efter 69 och 

påverkas av praxis, d.v.s. privat => delfinans. 1 delfinansierat objekt. 13 st 

har fått eller där ansvarsutredning visar på statsbidrag. 2 objekt där andra 

överenskommelser har fattats och ingår inte i statistiken. 

Kommun 29 Kommunen har inte haft några objekt som finansierats med bidrag i någon 

form. Hur många som efterbehandlats genom privatfinansiering går inte att 

sammanställa utan att orimligt mycket nedlagd tid. 

Kommun 30 Mycket konstigt ställd fråga. Gäller det undersökningar eller enbart åtgärder? 

Gäller det även exploateringsärenden? Där blir sällan skäligheten en aktuell 

fråga. I vår kommun har vi mest exploateringsärenden. Jag utgår i mitt svar 

från att ni menar efterbehandlingsåtgärder, inte undersökningar samt enbart 

egeninitierad tillsyn. Våra register är inte uppbyggda för att söka fram den här 

informationen. 

Kommun 31 Det är svårt att svara på detta särskilt med tanke på att det står "kommer att 

omfattas" i frågeställningen. Ska vi här räkna in alla tänkbara MIFO-1, MIFO-

2 (och BKL- 1 och BKL-2?) objekt att driva tillsynsvägen? Dessa ser jag ligga 

väldigt långt fram i tiden (eller aldrig?). Vår mesta tid går åt till exploateringar. 

Flera av objekten har vi inte tillräcklig kunskap om, inte heller i EBH-

databasen finns uppgifter om under vilka år verksamheterna bedrevs. Inte 
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heller vet man om det faktiskt skulle gå att hitta en verksamhetsutövare. Om 

inte skulle ju dessa behöva bli helt bidragsfinansierade men det har ju inte 

med ändrad praxis att göra. Mitt svar ovan får gälla de nedlagda som jag har 

tillräcklig information. Observera att siffran 3 (helt bidragsfinansierade) beror 

alla på att det inte finns någon vu.  Med delfinansierade antar jag att det 

menas att även en privataktör varit med och betalat. Ett av objekten ovan har 

delad finansiering men det är Naturvårdverket och kommunen som delar på 

notan. Denna är placerad under "helt bidragsfinansierad".  Man ska nog ha 

med sig att vi (även miljökontoren i allmänhet?!) lägger mycket mer resurser 

inom förorenade områden numera än vad vi gjorde före 2010. Siffrorna kan 

nog därför bli lite missvisande.  

Kommun 32 Vet ej då ansvarsutredningar ej är utförda för mer än en bråkdel av de drygt 

450 EBH-objekt som finns i kommunen. För närvarande jobbar vi på bred 

front med att genomföra ansvarsutredningar (projekt 2015) samt MIFO fas 1 

och 2 vid de objekt som vi bedömt vara prioriterade. Vi deltar även i de läns-

gemensamma projekten om nedlagda deponier (kommunala och industriella) 

och pågående industriella verksamheter med prioriterade föroreningar (t ex 

TRI). 

Kommun 35 De bidragsfinansierade objekten var konkursade verksamheter. Den privatfi-

nansierade saneringen utfördes av bolaget. De lade ned sin tillverkning men 

företaget finns kvar 

 
Tabell 14b: Länsstyrelser. Kommentarer beträffande fråga 2. 
 

LÄNSSTYRELSER Kommentarer fråga 2 

Länsstyrelse 1 Mycket svårt att ange ett rimligt antal med tanke på att relevant informat-

ion om den stora massan av de prioriterade objekten inte är känd och 

omöjliggör den bedömning som ni frågar efter. 

Länsstyrelse 2 Mycket grov uppskattning där först 100 objekt har tagits bort (ca 400 

objekt totalt i RKL 1 och 2) då man kan anta att dessa blir exploaterings-

objekt. De uppgivna siffrorna är väldigt mycket en uppskattning, också 

pga att man inte kan veta vilka objekt som går in i en exploatering innan 

myndigheterna kommit så långt som att ställa krav på utredningar. 

Länsstyrelse 3 Utredningsskyldigheten har inte påverkat av den nya praxisen. När det 

gäller åtgärd, bedömde vi redan innan praxisen kom, att en mindre jämk-

ning skulle genomföras för tiden som har gått sedan föroreningen upp-

stod. Även om vår jämkning var mycket mindre än vad praxis senare 

visade. 

Länsstyrelse 4 Uppskattning 

Länsstyrelse 5 Länsstyrelsen har varit medveten om att skälighet varit något som man 

måste ta ställning till, även innan praxis kom 2010. Vi har dock inte i 

detalj tittat på vilka objekt innan 2010 som eventuellt skulle ha bedömts 

annorlunda än idag. Detta då frågan inte har varit aktuellt för oss. Siff-

rorna ovan är en uppskattning av vad vi tror kan bli aktuellt. Vi uppskattar 

också att där det finns en ansvarig för en nedlagd verksamhet kommer 

steget till att hävda att praxis ska användas att vara kortare jämfört med 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6678 
Rättspraxis för förorenade områden 

 67

för nu pågående verksamheter. 

Länsstyrelse 6 Länsstyrelsen har inte underlag för att bedöma hur skillnaden i fördelning 

blir före/efter praxis på ett rättvisande sätt. Siffrorna är därför mycket 

ungefärliga. Endast ett fåtal ansvarsutredningar map åtgärder har ge-

nomförts. Vid bedömningen har alla objekt i riskklass 1 och 2 antagits bli 

aktuella för utredningar/åtgärder. Hänsyn har inte tagit till exploateringar 

vilket borde innebära att antalet privatfinansierade objekt ökar. 

Länsstyrelse 7 Här har endast objekt i riskklass 1 medtagits. Av drygt 60 RK1 objekt är 

uppskattningsvis 19 objekt nedlagda efter 69 och där det pågår eller har 

utförts undersökningar/åtgärder. Finansieringen är i huvudsak uppskattad 

då ansvarsutredningar ej är genomförda för merparten av objekten. 

Uppgifterna ska ses som delvis uppskattade eftersom sökning i EBH-

stödet inte är möjlig för alla efterfrågade parametrar. Ett helt bidragsfi-

nansierade objekt är ett objekt där staten (SGU huvudman) har ansvar 

för avhjälpandåtgärderna. Det andra var delat före praxis och bidrag efter 

praxis beroende på olika bedömning av huvudverksamhet. 

Länsstyrelse 8 Antalet bidragsfinansierade objekt har beräknats via redovisningar i 

regionala programmet från 2004 och framåt. För de projekt där flera 

objekt ingått i samma har antalet ingående objekt beräknats, så långt jag 

har kunskap om detta eller antalet varit angivet i projektets namn. Det 

bedöms som allt för stort arbete att granska upp till 55 ansvarsutredning-

ar för att svara på hur många av dessa som skulle bli helt respektive 

delvis bidragsfinansierade om 2010 års praxis gällt hela tiden. 

Länsstyrelse 9 Ca 100 privatfinansierade objekt för hela tiden. Vi kan inte lätt skilja ut 

vilka som är före eller efter 2010. Troligen finns det betydligt fler objekt 

som kommer att behöva bli delfinansierade. Storleksordningen 100-tals. 

 
 
Övergångsobjekt 

Fråga 3: Hur många nedlagda verksamheter (objekt) har övergått från att vara helt 
privatfinansierade till att bli delfinansierade objekt – som en konsekvens av praxis 
2010? 
 
Tabell 15b: Kommuner. Kommentarer beträffande fråga 3. 
 

KOMMUNER Kommentarer fråga 3 

Kommun 3 30 stycken varav 13 är SPIMFAB-objekt där det är mycket troligt att verk-

samheten startade före 1969, men inte kunnat fastställas med dokumentat-

ion. 

Kommun 9 totalt 33 st 

Kommun 11 Vet ej 

Kommun 15 Har inte haft bidragssaneringar ännu 

Kommun 24 Se fråga 2 

Kommun 26 Har inget data för detta 

Kommun 27 Vi är ännu inte i åtgärdsfas för de objekt där delfinansiering kan bli aktuell 

och därför redovisar vi 0 objekt på denna fråga. 
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Kommun 29 Se ovan. 

Kommun 30 Ett objekt borde ha varit delfinansierat då ansvar saknas för den del av verk-

samheten som bedrivits före 1969. Men bidragsmedel har inte erhållits och i 

dagsläget är objektet delvis sanerat. Det finns många fler objekt som skulle 

behöva delfinansiering för att ansvarig till 100 % saknas. 

Kommun 32 Se även kommentar på fråga nr 2 

 

Tabell 16b: Länsstyrelser. Kommentarer beträffande fråga 3. 
 

LÄNSSTYRELSER Kommentarer fråga 3 

Länsstyrelse 1 Det är svårt att ange ett exakt antal objekt. Men då ett stort antal av de 

objekt som är nedlagda var verksamma och förorenade innan 1969 är det 

minst 20 som övergått från att vara privatfinansierade till att vara delfi-

nansierade. 

Länsstyrelse 2 Har tyvärr inte haft möjlighet rent tidsmässigt att göra detta detektivjobb, 

så siffran är extremt osäker 

Länsstyrelse 3 Redan innan praxis bedömde vi att en viss jämkning skulle genomföras 

för tiden som har gått sedan föroreningen uppstod. Även om vår jämk-

ning då var mycket mindre än vad praxis senare visade. 

Länsstyrelse 5 Länsstyrelsen har hittills jobbat utifrån att ansvarig enligt ansvarsutred-

ning tar allt ansvar för undersökningar och de delåtgärder vi fått till hittills. 

Ingen ansvarig har hittills åberopat praxis men vi är väl medvetna om att 

det snart kommer att vara aktuellt för vissa av våra objekt. 

Länsstyrelse 6 Kända objekt i rk 1. Objekten återfinns i branscherna järn-stål och manu-

faktur, sågverk med doppning, träimpregnering, verkstadsindustrier med 

halogenerade lösningsmedel, kemtvättar, massaindustrier m.fl. Endast en 

ansvarsutredning med avseende på åtgärder har genomförts. Kunskap 

finns inte i dagsläget om när föroreningen har ägt rum. Det finns inte 

heller underlag för att bedöma kostnaderna för åtgärder i dagsläget. 

Länsstyrelse 8 Konsekvensen syns inte än. Flera frågor har inkommit till länsstyrelsen 

om vad som gäller och hur ansökan om medel sker. Större bolag är 

mycket väl medvetna om att de inte behöver betala allt när de kommer till 

åtgärdsfas. Konsekvensen är/blir den samma för objekt som har lägre 

riskklass än 1 också, bara att då får tillsynsmyndigheten göra en över-

enskommelse om vilka delar som ska lämnas osanerade eller vilken 

justerad saneringsnivå som ska gälla. 

Länsstyrelse 9 Ett objekt bör bli det men objektet ligger och väntar hos kommunen. X 

Industriområde. Det finns betydligt fler där vi inte kommit så långt i be-

dömningen alternativt där utredningar inte påbörjats. 
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Objektspecifikationer 

Fråga 3.1: Utgå ifrån de övergångsobjekt som angivits i fråga 3 och ange följande 
för respektive objekt: 
 

a. Hur stor del av respektive objekts förorening har skett före 1960, under 
1960-talet respektive efter 1969?  

 
b. Vilken bransch tillhör respektive objekt?  

 
c. Hur stor är den totala kostnaden för efterbehandlingsåtgärden för respek-
tive objekt?  

 
Tabell 17b: Kommuner. Kommentarer beträffande fråga 3.1:1-20. 
 

KOMMUNER Kommentarer fråga 3.1:1-20 

Kommun 9 1. De procent uppgivna i fråga a. Är en uppskattning. 

Kommun 10 1. Undersökningar pågår. 

2. Undersökningar pågår. 

3. Åtgärder pågår. 

4. Avslutad. 

Kommun 30 1. Helt oklart hur stor andel av föroreningarna som inträffat under vil-

ken tidsperiod. Det var en ytbehandlingsverksamhet som startade 

19? och upphörde 2013. 

Kommun 33 1. Åtgärder ej påbörjade. 

 
Tabell 18b: Länsstyrelser. Kommentarer beträffande fråga 3.1:1-20. 
 

LÄNSSTYRELSER Kommentarer fråga 3.1:1-20 

Länsstyrelse 4 1. Grov uppskattning 

2. Grov uppskattning 

Länsstyrelse 9 1. Åtgärdsutredningen gjordes 2009 och då beräknades kostna-

derna till ca 17 Mnkr. Stridsberg och Björk, Trollhättan. 

2. Del av Älvängens industriområde, Ale 
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Redan initierade övergångsobjekt 

Fråga 4: Denna fråga omfattar nedlagda verksamheter som under pågående hand-
läggning påverkats av praxis: Hur många redan initierade privatfinansierade objekt 
vid nedlagda verksamheter har övergått till att vara delfinansierade eller helt bi-
dragsfinansierade objekt efter praxis 2010? 
 
Tabell 19b: Kommuner. Kommentarer beträffande fråga 4.  
 

KOMMUNER Kommentarer fråga 4 

Kommun 3 Inga nedlagda avfallsdeponier finns med i beräkningen. 

Kommun 9 Se vårt svar på första frågan. 

Kommun 11 Vet ej 

Kommun 18 Har inte varit aktuellt 

Kommun 22 Utifrån Ansvar ej praxis.. 

Kommun 26 Saknar uppgifter om detta 

Kommun 27 Miljökontoret har inte bedrivit någon egeninitierad tillsyn mot nedlagda verk-

samheter i betydande omfattning före 2011 och därmed har vi inga objekt 

som berörs av detta. 

Kommun 32 Se även kommentar fråga 2. 

 
Tabell 20b: Länsstyrelser. Kommentarer beträffande fråga 4. 
 

LÄNSSTYRELSER Kommentarer fråga 4 

Länsstyrelse 3 2010-års praxis har medfört mycket stora förändringar vad gäller jämk-

ningen, främst med avseende på tidsaspekten. Det är vanligt förekom-

mande att ett privat ansvar som tidigare legat i nivån 70 - 80 % numera 

kan jämkas ner till endast 10 - 20 %. 

Länsstyrelse 5 Ingen ansvarig för nedlagt objekt har ännu åberopat praxis (av våra efna 

tillsynsobjekt) men vi är medvetna om att det med stor sannolikhet kom-

mer att hända den närmsta tiden. 

Länsstyrelse 6 Länsstyrelsens tillsynsobjekt 

Länsstyrelse 7 Objektet var redan innan 2010 delfinansierat men nu efter praxis har 

andelen bidrag ökat. 

Länsstyrelse 9 Omöjligt att uppskatta. Detta påverkar alla anläggningar som är nedlagda 

efter 1969 om det inte är exploateringsobjekt. De senaste åren har privat-

finansierade objekt dominerats av nedläggningar och exploateringar. 
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Pågående verksamheter 
 
Övergångsobjekt 

Fråga 5: Om pågående verksamheter omfattas av praxis, hur många privatfinansi-
erade objekt vid pågående verksamheter med historiska föroreningar kan övergå till 
delfinansieringsobjekt? 
 
Tabell 21b: Kommuner. Kommentarer beträffande fråga 5.  
 

KOMMUNER Kommentarer fråga 5 

Kommun 4 Vet ej 

Kommun 9 Se kommentar på första sidan. 

Kommun 11 Vet ej 

Kommun 13 Inga nu kända aktiva. Efterbehandling främst relaterad till exploatering. 

Kommun 14 Frågan har inte varit aktuell då miljökontoret inte gjort någon sådan bedöm-

ning. 

Kommun 15 Miljöförvaltningen har ingen uppfattning om detta, då vi inte utrett frågan. 

Kommun 20 Vi kan inte nu komma på objekt med föroreningar från 1950-1969 men det 

kanske visar sig senare 

Kommun 21 Tyvärr har vi inget enkelt sätt att söka ut årtal som verksamheterna startat. Vi 

har flera verksamheter som hållit på länge som har både undersökt och 

åtgärdat och diskussionen om de eventuellt skulle bli delfinansierade av 

statliga pengar har inte kommit upp. 

Kommun 22 Vet ej, Problembild vid konkurser förekommer eventuellt ansvar svårutrett. 

Kommun 26 ? 

Kommun 27 Vi har arbetat aktivt med 9 pågående verksamheter, samtliga omfattas san-

nolikt av praxis och kan teoretiskt sett bli aktuella för delfinansiering. Bensin-

stationer och deponier är inte inräknat i siffran. Inför kommande frågor om de 

olika objekten så kan vi inte lämna fullständiga svar eftersom vi är i utred-

ningsskede och varken föroreningssituationen eller uppkomsten av denna 

fastställts. 

Kommun 29 Kunskap saknas. 

Kommun 31 Svårt att svara då vi inte har regelbunden tillsyn på flera av dessa objekt. Har 

därför ingen vetskap om de är "pågående".  Är lite osäker över vad som 

menas med "historiska föroreningar" - är det inte alla som tillkommit före 

1969 utan avses bara vissa branscher som var vanligare förr i tiden? Vet inte 

i så fall om "mina är de rätta"?   

Kommun 32 Se även kommentar till fråga 2. 
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Tabell 22b: Länsstyrelser. Kommentarer beträffande fråga 5. 
 

LÄNSSTYRELSER Kommentarer fråga 5 

Länsstyrelse 3 2010-års praxis har medfört mycket stora förändringar vad gäller jämk-

ningen, främst med avseende på tidsaspekten. Det är vanligt förekom-

mande att ett privat ansvar som tidigare legat i nivån 70 - 80 % numera 

kan jämkas ner till endast 10 - 20 %. 

Länsstyrelse 5 Siffran ovan är uppskattad. Många av våra pågående objekt är komplexa 

med både nedlagda delar, som gett upphov till föroreningar, och idag 

pågående delar som gett upphov till föroreningar. Detta gör att vi upp-

skattat att minst 50 procent av idag pågående verksamheter kommer att 

kunna/vilja åberopa praxis när krav ställs på åtgärder. Det har dock 

vidtagit delåtgärder vid ett anta pågående verksamheter utan att praxis 

för den skull kommit på tal/varit aktuellt. 

Länsstyrelse 6 Uppskattning av objekt i riskklass 1 (kn + lst tillsynsobjekt). Objekten 

tillhör branscherna massaindustri, järn-, stål och manufaktur, träimpreg-

nering, avloppsreningsverk, garveri. Åtgärdsutredningar har inte genom-

förts. Kostnader för åtgärder är därför inte möjlig. Ansvarsutredningar 

med avseende på åtgärder har inte genomförts. Utredning om när förore-

ningen har ägt rum har därför inte genomförts. 

Länsstyrelse 7 Gissningsvis rör det sig om ca 10 pågående objekt som har haft verk-

samhet före 1969 på platsen! endast RK 1- objekt har räknats! följande 

frågor per objekt är svåra att svara på när det gäller föroreningsgraden 

före och efter 1969 då föroreningssituationen inte är klarlagd. 

Länsstyrelse 8 Alla större bolag är medvetna om praxis och även mindre bolag kommer 

att använda jurister som har den kunskapen. De allra flesta stora objekt 

har funnits länge och därmed finns det risk/chans att söka bidrag för en 

del. Jag tror därför att antalet är ännu större än 20, som var maxantalet 

som kunde väljas. 

Länsstyrelse 9 Vi har inställningen att pågående verksamheter ska finansiera även 

nedlagda verksamhetsdelar. Hittills har ingen verksamhet drivit frågan, Vi 

har inte heller behövt göra några förelägganden. 

 
 
Objektspecifikationer 

Fråga 5.1: Utgå ifrån de objekt som angivits i fråga 5 och ange följande för re-
spektive objekt: 
 

a. Hur stor del av respektive objekts förorening har skett före 1960, under 
1960-talet respektive efter 1969?  

 
b. Vilken bransch tillhör respektive objekt?  

 
c. Hur stor är den totala kostnaden för efterbehandlingsåtgärden för respek-
tive objekt?  
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Tabell 23b: Kommuner. Kommentarer beträffande fråga 5.1:1-20. 
 

KOMMUNER Kommentarer fråga 5.1:1-20 

Kommun 1 1. Del av industriområde 

2. Del av industriområde. Gjorde isoleringsmaterial av kork "i hoplim-

mat" med beck 

3. Del av Industriområde 

4. X är ett Lst objekt. De har i samband med omprövning enl. 24 och 

26 §§ ML fått som villkor att sanera två områden på sitt 33 ha stora 

verksamhetsområde samt att anlägga en barriär mot Göta Älv. 

Detta pågår. Resten av X område saneras i dagsläget enbart i 

samband med ev. nybyggnation. 

Kommun 2 1. Objektet är under utredning och åtgärdsutredning har vi inte kommit 

till ännu 

Kommun 3 1. Kostnaden mycket osäker 

2. Åtgärd i samband med exploatering av en del av området är utfört. 

Resten av kostanden är inte utredd men man kan anta 0-5 mnkr. 

3. Kostnaden ej utredd, men eftersom det mesta redan är bortgrävt 

under 1970-talet kan man anta att det inte finns så mycket att åt-

gärda. 

Kommun 6 1. Ansvarsfördelning inte bedömd. Delar av området undersöks på 

grund av exploatering. Föroreningssituationen inte känd i detalj. 

Kostnad för ev efterbehandling är mycket svår att uppskatta. 

Kommun 12 1. Då verksamheten fortfarande är igång och har någon bedömning 

av 5c ej gjorts. 

Kommun 27 1. Har ej utretts. 

2. Endast grov uppskattning utifrån under vilka perioder som den mest 

förorenade verksamheten bedrivits. Inga kompletta undersökningar 

har genomförts som kan utgöra underlag för att skatta kostnader. 

Kostnader bör dock så i relation till övriga sågverk. 

3. Utredningsskede - har inga uppgifter om föroreningssituation ännu. 

4. OBS att verksamheten är nedlagd men bolaget finns kvar och an-

svarsutredning pekar på ansvar. Utredningsfasen ska initieras så vi 

har inga uppgifter om föroreningssituationen ännu. 

5. Utredningsfas - ej fastställt när och hur föroreningen uppkommit. 

6. I utredningsfas - ej fastställt hur omfattande föroreningen är, när 

och hur den uppkom. 

7. I utredningsfas - inga krav på åtgärder har ställts. 

8. Utredningsfas - inga krav på åtgärder har ställts. 

9. Utredningsfas - inga samlade uppgifter om föroreningen, när och 

hur föroreningen uppkommit finns att tillgå ännu. 

Kommun 31 1. Har ingen aning om hur stor del av föroreningen som skedde vid de 

olika intervallen. En del undersökningar har gjorts men fastigheten 

är inte fullständigt undersökt. Kostnaden är en grov gissning, 

kanske helt fel med tanke på att det rör sig om klorerade lösnings-

medel. 
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2. Har ingen aning om hur stor del av föroreningen som skedde vid de 

olika intervallen. En del undersökningar har gjorts men fastigheten 

är inte fullständigt undersökt. Kostnaden är en grov gissning, 

kanske helt fel med tanke på att det rör sig om klorerade lösnings-

medel. 

3. Har ingen aning om hur stor del av föroreningen som skedde vid de 

olika intervallen. Fastigheten är bara delvis undersökt. Kostnaden 

är en grov gissning. 

4. Inga undersökningar har genomförts. Kanske finns inget att efter-

behandla? 

Kommun 33 1. Undersökningar pågår. 

2. Undersökning pågår. 

3. Undersökning pågår. 

4. Undersökningar pågår. 

5. Sanering delvis utförd. 

 

Tabell 24b: Länsstyrelser. Kommentarer beträffande fråga 5.1:1-20. 
 

LÄNSSTYRELSER Kommentarer fråga 5.1:1-20 

Länsstyrelse 4 1. Grov uppskattning (Samma svar på samtliga objekt) 

Länsstyrelse 5 1. Vi har inte haft möjlighet att gå igenom varje objekt i detalj och 

avstår från att besvara ovanstående. (Samma svar på samtliga 

objekt) 

Länsstyrelse 8 1. Frågan är i princip omöjlig att besvara utan att ett specifikt ob-

jekt granskas. Frågan är dessutom oftast lika omöjlig att be-

svara för ett specifikt objekt i samband med en ansvarsutred-

ning, utan det blir vanligtvis att ett antagande görs om att för-

orening skett jämnt över åren. En viss upp/nedjustering kan gö-

ras om underlag finns på större olyckor/dålig hantering. Gene-

rellt borde kunna antas att branscher som varit aktiva länge, 

men med allt minskande omfattning/antal idag (exempelvis gru-

vor) torde kunna antas till allra största del bli bidragsfinansi-

erade. En uppskattning av kostnaderna för olika objekt är 

mycket svårt att göra. Till och med när förstudier och huvudstu-

dier utförts skiljer sig ofta beräknad kostnad från faktisk kost-

nad. 
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Effekter 
 
Statlig finansiering 

Fråga 6: Har ni avstått från att driva ärenden med begränsat ansvar på grund av 
begränsad möjlighet till statlig finansiering? 
 
Tabell 25b: Kommuner. Kommentarer beträffande fråga 6. 
 

KOMMUNER Kommentarer fråga 6 

Kommun 1 Vi driver ett ärende i nuläget, X industriområde, som är mycket komplext och 

tar mycket tid och pengar i anspråk eftersom kommunerna sällan har den 

juridiska kompetens som behövs. Det är dock tveksamt om kommunen kom-

mer att lägga ned tid och pengar på att driva ytterligare ärenden. 

Kommun 2 Inte ännu, men vi kan gissa att det finns ca 5 objekt i risklass1-2 som där det 

kan uppstå en sådan situation 

Kommun 6 Det verkar krångligt att få till avtal mellan parterna. Krångligt också med 

tidsaspekten. Det tar lång tid att få bidrag och det är osäkert när i tiden bidrag 

kan erhållas. Detta medför att det blir svårt att samordna med den delvis 

ansvarige. 

Kommun 8 Vi anser inte att vi har någon möjlighet att få statliga bidrag 

Kommun 9 Men det leder ju ingen vart att driva ett ärende upp i högsta instans när ve-

derbörande är 86 år och utblottad. Att han och bröderna drev sin verksamhet 

enligt då gällande regler och precis som tillsynsmyndigheterna (i detta fall 

länsstyrelsen) inte hade någon tanke på den senare uppmärksammade 

dioxinproblematiken tycker vi man bör ta hänsyn till i bedömningen om stat-

liga pengar skall kunna utgå. 

Kommun 11 Vi avstår av resursskäl 

Kommun 13 Det finns inte resurser idag att driva ebh ärenden då exploateringstrycket i 

förorenade områden är stort vilket också har en positiv inverkan i stävan mot 

att uppfylla miljömålet "giftfri miljö". Frågan kan komma aktualiseras i framti-

den. 

Kommun 15 Nej, vi har dock varit förhindrade av att kommunen tidigare inte velat ta hu-

vudmannaskapet. 

Kommun 16 Om det funnits bidrag för annat än klass 1 objekt hade det möjligtvis varit så 

att kommunerna sökt bidrag samt prioriterat dessa objekt mer. 

Kommun 20 Ja det finns objekt där vi anser att det bör vara delfinansiering men det är för 

låg riskklass för bidrag 

Kommun 21 Vi har bland annat en privat bostadsfastighet som vi Mifo 1 har en riskklass 2. 

Kommun 22 Objekt med Riskklass 3 eller låg miljöpåverkan har inte prioriteras, även 

resursbrist hos myndighet påverkar. 

Kommun 24 Historiskt har ett sågverk där doppning har förekommit, inte sanerats bero-

ende på begränsade möjligheter till statliga bidrag. 

Kommun 27 För flertalet objekt är vi fortfarande i utredningsfas. Praxis visar att utred-

ningsansvaret är större än åtgärdsansvaret så det är förhållandevis enkelt att 

driva tillsynsarbetet i utredningsfasen. Därefter blir det mer komplicerat och 

självklart kan det komma att påverka hur vi väljer att använda våra resurser 
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och prioritera objekt, särskilt om finansieringsfrågan är oklar. 

Kommun 28 Går ej att få intresse för frågorna om inte finansieringsmöjlighet finns 

Kommun 31 Inte ännu i alla fall. Vi hade "turen" att vårt objekt var en MIFO-1. Dessa 

ärenden är mycket resurskrävande. Tyvärr går mycket tid åt att ta hand om 

exploateringar i förorenade områden. Hade vi hunnit fler objekt kanske svaret 

vore annorlunda.  

Vi har ett objekt där privatpersoner köpt hästgård som tidigare även använts 

som åkeri i flera generationer. Vu säger sig inte ha pengar att sanera all den 

diesel som finns i marken och mkt av föroreningarna är gamla. Skäligt att han 

ska stå för allt? För låg prioritet för att få stadsbidrag även om det skulle 

framgå att det inte är skäligt att han bekostar det. 

Kommun 32 Inte avstått men projekten har definitivt tappat fart. 

Kommun 33 Ej varit aktuellt. 

 
Tabell 26b: Länsstyrelser. Kommentarer beträffande fråga 6. 
 

LÄNSSTYRELSER Kommentarer fråga 6 

Länsstyrelse 1 Men vi har övervägt det 

Länsstyrelse 5 Att skälighet ska bedömas och att praxis finns är vi medvetna om i vårt 

arbete. Vi strävar dock efter att få till så stor privatfinansierad andel som 

möjligt. 

Länsstyrelse 7 Nej, det har vi inte. Vi arbetar utifrån en priogrundslista som vi tog fram 

för några år sedan. 

Länsstyrelse 9 Särskilt svårt när det gäller objekt som är i Riskklass 2. 

 
 
Bedömning 

Fråga 7: Har ni avstått från att driva ärenden med begränsat ansvar på grund av 
svårighet i bedömning av ansvarsfördelning, skälighet eller åtgärdsnivå? 
 
Tabell 27b: Kommuner. Kommentarer beträffande fråga 7. 
 

KOMMUNER Kommentarer fråga 7 

Kommun 1 Nej, inte än.... 

Kommun 8 Vi lägger våra resurser på objekt där vi ser en möjlighet att nå framgång 

Kommun 9 Men det känns rätt meningslöst att lägga en massa tid på att utreda vilken av 

två statliga verk som skall stå för merparten av saneringskostnaderna. Det 

har blivit ett nagelfarande om exakta volymer, exakta årtal med viktning av 

ansvar mm som inte gagnar målet att få till stånd en sanering. 

Kommun 11 Så långt har vi inte kommit 

Kommun 13 Se svar fråga 6 

Kommun 14 Siffrorna bygger på uppskattning. Vissa kommunala deponier nedlagda före 

1969 har kommunen undersökt frivilligt. 

Kommun 15 Nej vi driver frågan för att fastställa ansvarsfördelningen. 

Kommun 18 Inte kommit så långt i arbetet med förorenade områden att det varit aktuellt 

Kommun 21 Om det är oklar/svårt att hitta ansvarig så blir det klart svårare att driva ären-
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den. 

Kommun 22 Aldrig varit i det läget. Resursbrist. 

Kommun 24 Samma svar som på fråga 6 

Kommun 27 Vi har inte gjort några ansvarsbedömningar vad gäller åtgärder ännu och 

därför har vi ännu inte heller avstått från att driva sådana ärenden. 

Kommun 32 Inte avstått men projekten har definitivt tappat fart. 

 
Tabell 28b: Länsstyrelser. Kommentarer beträffande fråga 7. 
 

LÄNSSTYRELSER Kommentarer fråga 7 

Länsstyrelse 4 Oklar praxis, tidskrävande arbete 

Länsstyrelse 5 Att skälighet ska bedömas och att praxis finns är vi medvetna om i vårt 

arbete. Vi strävar dock efter att få till så stor privatfinansierad andel som 

möjligt. 

Länsstyrelse 7 Nej, men däremot går efterbehandlingsprocessen väldigt långsamt med 

hänsyn till den osäkerhet som finns. 

Länsstyrelse 9 Dessa ärenden är så komplicerade så de får ofta vänta. 

 
 
Fråga 8: När tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare inte kommer överens 
om vilken åtgärd som ska vidtas – vad är den främsta anledningen till det? 
 
Tabell 29b: Kommuner. Kommentarer beträffande fråga 8. 
 

KOMMUNER Kommentarer fråga 8 

Kommun 2 Har inte inträffat ännu 

Kommun 11 Inte aktuellt 

Kommun 12 Vi har inte hamnat i den sitsen, men jag kan tänka mig att det skulle vara av 

ovanstående orsak i första hand. 

Kommun 16 Det är oftast verksamheter som själv tar initiativ till åtgärder och då uppkom-

mer vanligtvis inte dessa problem. 

Kommun 17 Dåliga konsultutredningar 

Kommun 20 Ekonomiska möjligheter 

Kommun 21 Ekonomisk! 

Kommun 24 Kostnaderna som eventuellt kan belasta verksamhetsutövaren. 

Kommun 27 Av de delfinansierade objekten är vi endast i utredningsskedet ännu så frå-

gan är inte aktuell. 

Kommun 32 ... och med det menar vi vem som ska betala för åtgärderna. 

Kommun 33 Undersökningsskedet är väldigt långt. Det tar tid att komma till åtgärder. 

 
Tabell 30b: Länsstyrelser. Kommentarer beträffande fråga 8. 
 

LÄNSSTYRELSER Kommentarer fråga 8 

Länsstyrelse 1 En bakomliggande orsak kan i vissa fall vara oklarheter gällande skälig-

hetsnivån/bedömningen. 

Länsstyrelse 4 Ovilja att göra något, överklagande och förhalning tar tid och ger därmed 

förtjänst för VU 
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Länsstyrelse 5 Hittills, eftersom vi jobbar med ansvarig som bedömts ha 100 procent 

ansvar, har inte skäligheten varit uppe för diskussion. Vid de tillfällen som 

åtgärder varit aktuella har förstås åtgärdsnivå, som indirekt kan kopplas 

till kostnadsnivån, varit aktuell för diskussion. Praxis har inte tagits upp 

vid dessa diskussioner. 

Länsstyrelse 6 Främst är det en kombination av skilda åsikter gällande åtgärdsnivån och 

osäkerheter i skälighetsbedömningen. Ännu så länge har skilda åsikter 

gällande åtgärdsnivån dominerat. 

Länsstyrelse 7 Olika uppfattning om nivåer i riskbedömningen. Förutsättningarna för 

riskbedömningen är flaskhalsen i vårt arbete. Diskussioner om övergri-

pande åtgärdsmål samt förutsättningarna i den konceptuella modellen 

lägger grunden för den vidare åtgärdsutredningen och detta tar ofta 

mycket lång tid att komma överens om detta. Svårigheten att implemen-

tera miljökvalitetsnormer för god ekologisk och kemisk vattenstatus i 

arbetet med förorenade områden är ett problem. Åtgärdsprogram ska 

enligt EU:s ramdirektiv för vatten utformas för varje vattendistrikt för att 

säkerställa att miljökvalitetsnormerna uppfylls. Åtgärdsprogrammet verkar 

än så länge främst ha fått effekt genom att mera uppmärksamhet riktas 

mot vattenfrågor, framförallt genom ökad planeringsverksamhet och 

rådgivning. Saneringsåtgärder vid förorenade områden styrs delvis av 

andra kriterier varför vattenförvaltningen i sig inte har gjort nämnvärd 

skillnad. Dessutom är samspelet mellan olika regelverk komplicerat och 

det finns en betydande risk för att åtgärder mot farliga ämnen kan falla 

mellan stolarna. 

Länsstyrelse 9 Kostnader 

 
 
Effekter på tillsynsarbetet 

Fråga 9: Vilka andra effekter har praxis haft på ert tillsynsarbete? Beskriv eventu-
ella positiva effekter: 
 
Tabell 31b: Kommuner. Samtliga svar på fråga 9. 
 

KOMMUNER Svar på fråga 9 

Kommun 1 Bra att det finns praxis angående skyldighet att undersöka 

Kommun 5 Vi får vägledning av domar o.d. som skapar praxis 

Kommun 7 Förenklar arbetet med förorenade områden. Lättare att ta fram ansvarsutred-

ningar. 

Kommun 8 Inga 

Kommun 9 Inga hittills 

Kommun 10 Eftersom vi inte har haft några objekt som berörs av praxis kan vi inte svara 

på frågan. 

Kommun 13 Kan inte se några effekter då som tidigare nämnt att ebh-åtgärder har varit i 

exploatörens intresse och förutsättning för exploatering utan fördröjning. 

Kommun 14 Har ej haft ärenden där praxis tillämpats. 

Kommun 20 Färre tolkningsmöjligheter 
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Kommun 24 Inga 

Kommun 27 Inte blivit direkt berörda ännu 

Kommun 31 Tydliggör kanske något vilka objekt som blir aktuella för stadsbidrag. 

Kommun 32 Ansvaret har tydliggjorts. 

Kommun 33 Tydlig rättspraxis. 

 
Tabell 32b: Länsstyrelser. Samtliga svar på fråga 9. 
 

LÄNSSTYRELSER Svar på fråga 9 

Länsstyrelse 1 Det har blivit tydligt vad som gäller. 

Länsstyrelse 3 Lättare att få igenom överenskommelser om åtgärder, eftersom nya 

sättet att beräkna ansvarsnivån är mer konkret för vu samt att ansvarsni-

vån har sjunkit. 

Länsstyrelse 4 Oklarheterna angående skälighet har minskat 

Länsstyrelse 6 Praxis har gjort det lättare att bestämma ansvarets storlek när det finns 

årtal att förhålla sig till i skälighetsbedömningen. 

Länsstyrelse 7 Stöd i förhandlingen och ebh-processen gentemot ansvarigt bolag. 

Länsstyrelse 8 Ökad medvetenhet generellt om ansvaret via 10 kap. 

 
 
Fråga 9: Vilka andra effekter har praxis haft på ert tillsynsarbete? Beskriv eventu-
ella negativa effekter: 
 
Tabell 33b: Kommuner. Samtliga svar på fråga 9. 
 

KOMMUNER Svar på fråga 9 

Kommun 1 Under den period där mest föroreningar har uppkommit i Sveriges industri-

historia uppstår inget ansvar! Ju längre verksamhetstid, desto lägre ansvar!? 

Kommun 5 Inga så vitt vi kan bedöma 

Kommun 7 Längre tid innan åtgärder är vidtagna. 

Kommun 8 Det kan vara svårt att driva ärenden. Vi har ändå så många objekt 

Kommun 9 En massa utredningsarbete som bara skapat mer byråkrati och överklagan-

den 

Kommun 10 Eftersom vi inte har haft några objekt som berörs av praxis kan vi inte svara 

på frågan. 

Kommun 13 Kan inte se några effekter då som tidigare nämnt att ebh-åtgärder har varit i 

exploatörens intresse och förutsättning för exploatering utan fördröjning. 

Kommun 14 Har ej haft ärenden där praxis tillämpats. 

Kommun 20 Behov av delfinansiering och sådan är svår att få 

Kommun 24 Inga 

Kommun 27 Inte blivit direkt berörda ännu. 

Kommun 31 "Det blir konstigt att driva tillsynsärenden där inte hela åtgärden ska bekostas 

av vu om vi inte är säkra på att det beviljas stadsbidrag för resterande del. 

Om det finns en dom att vu ska stå för 50 % ska man bara ta bort hälften av 

föroreningen vid saneringen..  

Vad gör vi om inte mifo-1 så det inte blir några pengar" 
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Kommun 32 Kräver en noggrannare ansvarsutredning. Stor andel av objekten hamnar på 

bidragsspåret där det fortfarande saknas statlig finansiering. 

Kommun 33 TSM måste först förankra ett statsbidrag innan beslut mot VU, tungrott. 

 
Tabell 34b: Länsstyrelser. Samtliga svar på fråga 9. 
 

LÄNSSTYRELSER Svar på fråga 9 

Länsstyrelse 1 Vi har blivit beroende av statliga bidrag även i tillsynsärenden. Vi ser en 

framtida risk med att anslaget inte kommer att räcka till att delfinansiera 

de objekt som inte bedöms vara nationellt prioriterade. Att konsekvenser-

na av rättspraxis är svårbedömbara på förhand är också en tydlig konse-

kvens av att lagstiftaren valt att ha mer ramlagstiftning och att inte vara 

så detaljerad i utformningen av reglerna kring omfattningen av ansvaret 

för efterbehandling. 

Länsstyrelse 3 Det är generellt sett tyngre att genomföra ansvarsutredningar t ex är det 

svårt att utreda hur förorenandet är spritt i tiden. Osäkerhet om vi får 

bidrag eller inte kan också vara en negativ effekt. Kan orsaka fördröj-

ningar om det inte finns pengar. 

Länsstyrelse 7 Där praxis inte finns blir det ofta längre förhandlingar och mer utrymme 

för osäkerhet. 

 
 
Effekter på efterbehandlingstakten 

Fråga 10: Vilka effekter har praxis på efterbehandlingstakten? 
 
Tabell 35b: Kommuner. Samtliga svar på fråga 10. 
 

KOMMUNER Svar på fråga 10 

Kommun 1 Naturligtvis kommer den praxis som nu finns medföra att det är inte menings-

fullt att lägga ned tid och pengar på att utreda ansvar när det ändå inte går att 

utkräva någon åtgärd. 

Kommun 5 Ingen påverkan 

Kommun 6 Kanske blir det något lättare att beräkna ansvarets storlek med tidsangivel-

serna som basis. Dock är detta endast en mycket liten del av ett bidragsfi-

nansierat efterbehandlingsärende... 

Kommun 7 Efterbehandlingstakten blir längre. 

Kommun 9 Fördröjande. 

Kommun 10 Eftersom vi inte har haft några objekt som berörs av praxis kan vi inte svara 

på frågan. 

Kommun 11 Vet ej 

Kommun 12 Personligen tycker jag att det går för långsamt med detta arbete, och detta 

pga osäkerhet i hur dessa ärenden ska handläggas. Främst i fråga om vilken 

takt det ska gå, gör alla kommuner på liknande sätt. Det skulle därför hjälpa 

om det fanns en samsyn på området om hur ärendena drivs. 

Kommun 13 Har ej haft ärenden där praxis tillämpats. 

Kommun 14 Sannolikt svårare för tillsynsmyndigheter att driva ärenden om erfarenheter 
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och resurser inte är optimal. Ansvarsutredningar behöver styras upp med vad 

som krävs, hur genomföra och mer tillsynsvägledning. 

Kommun 15 Styrs av exploatering när det gäller takten. 

Kommun 18 Vet ej 

Kommun 20 Inte jättestor tror vi men visst blir takten lägre 

Kommun 21 Vi har inte sett några effekter pga ändrad praxis. Men om det blir en längre 

process så blir klart efterbehandlingstakten saktare. 

Kommun 22 Eftersom exploateringstrycket inte är så stort i en liten kommun så blir det 

ofta att kommunen sanerar mark åt företag. Som en "service" till företagen. 

Om kommunen bedömer att spridningsrisken är låg och exploatören inte är 

villig att undersöka blir det ofta att området inte prioriteras. 

Kommun 24 Sannolikt har takten blivit lägre pga osäkerheten. 

Kommun 27 I dagsläget är det oklart för oss hur vi ska driva dessa ärenden för att på ett 

smidigt sätt samordna huvudmannaskap, statliga medel och privat finansie-

ring och delaktighet och därmed viss osäkerhet hur vi ska agera i dessa 

ärenden. Kan påverka hur vi prioriterar våra resurser. 

Kommun 30 Den bromsas i och med att det inte är någon idé om vissa objekt enbart ska 

efterbehandlas till viss del. Hittills har det varit svårt att få delfinansiering med 

bidragsmedel. I kommunen finns en gammal kommunal deponi som lades 

ned 1950. Den har varit öppen för deponering av industriavfall. En markun-

dersökning har visat att deponin i många provpunkter har halter över nivån 

farligt avfall. Den är belägen inom ett mycket attraktivt område och ett flertal 

intressenter för att bygga bostäder finns. Detaljplaneringen pågår samtidigt 

som diskussionerna om hur deponin kan åtgärdas. I dagsläget bedöms bort-

schaktning av hela deponin som det lämpligaste för att möjliggöra byggnation 

av bostäder, skola och förskola. Det är mycket kostsamt och flera exploatörer 

drar sig för att kostnaderna skulle bli höga. Skäligheten för kommunen är 

mycket låg då deponeringen upphörde på 50-talet. En delfinansiering med 

bidragsmedel hade varit önskvärd men är inte trolig enligt vad vi fått höra från 

Länsstyrelsen. 

Kommun 31 Det går långsammare. Ärenden får drivas längre för att utreda hur mycket 

som förorenats under olika år vilket sedan ska avgöra hur mycket vu ska stå 

för. 

Kommun 32 Åtgärdstakten kommer att sjunka om inte de statliga anslagen för undersök-

ning och efterbehandlingsåtgärder ökar markant. 

Kommun 33 Kräver större resurser och tar längre tid att komma till åtgärd. 

 

Tabell 36b: Länsstyrelser. Samtliga svar på fråga 10. 
 

LÄNSSTYRELSER Svar på fråga 10 

Länsstyrelse 1 Den bidrar inte till en ökning av takten. För att få en ökning av takten 

krävs en rejäl höjning av det statliga efterbehandlingsanslaget. Det krävs 

en förstärkning av resurserna hos landets tillsynsmyndigheter. 

Länsstyrelse 3 Många projekt blir delfinansierade, vilket innebär att takten kommer att 

bero på hur mycket bidrag som NV kan lämna. Administrationen blir mer 

tungrodd.  
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Nya sättet att beräkna ansvarsnivån är mer konkret för vu och tillsyns-

myndigheten.  

Lättare att få med verksamhetsutövare i överenskommelser eftersom 

ansvarsnivån sjunkit. I vårt län har vi ett par exempel på det. Eftersom 

utredningsansvaret inte jämkas och kan uppgå till 2 miljoner kronor, kan 

det vara svårt för mindre verksamhetsutövare att klara denna kostnad. 

Länsstyrelse 4 Takten borde öka i och med att gränsdragningar är utredda i praxis. 

Länsstyrelse 5 Den borde rimligtvis minska takten (särskilt om tillgången på statliga 

medel blir en begränsande faktor) även om det inte är något vi tydligt 

kunnat se än så länge - bl.a. då allt för kort tid förflutit sedan praxis tillkom 

samtidigt som det finns relativt få fall innan praxis att jämföra med. Ris-

ken är självfallet att det på sikt blir staten som måste ta en (större) del av 

åtgärdskostnaderna, alternativt att man sätter en lägre miljömässig ambit-

ionsnivå för att minska behovet av statliga medel. Det var knappast 

lagstiftarens intention från början att det, i så stor omfattning som praxis 

nu medger, skulle krävas statliga pengar för att åtgärda företagens gamla 

synder... 

Länsstyrelse 6 Det tar lång tid att utreda förorenade områden. Flertalet av de objekt som 

drivs tillsynsvägen är stora och komplexa objekt varför utredningsarbetet 

tar lång tid. De åtgärder som skett tillsynsvägen så här långt är främst 

exploateringar där VU/exploatör har ett intresse av att förvandlingen av 

marken går snabbt - från industri till bostäder. Ännu så länge har inte vi 

märkt att praxis har effekter på efterbehandlingstakten. 

Länsstyrelse 7 Ökar efterbehandlingstakten. 

Länsstyrelse 8 Bedöms inte varit så väldigt sinkande än, men med ökat antal delfinansi-

erade objekt och begränsade bidragsresurser kommer det naturligtvis att 

påverka. 

Länsstyrelse 9 Praxis har inte påverkat så mycket. Vårt arbete har hittills i stort sett styrts 

av nedläggningar och exploateringsärenden. Numer också behovet av 

statusrapporter. 

 
 
Effekter för miljömålet 

Fråga 11: Vilka är effekterna av praxis för att uppnå miljömålet Giftfri miljö? 
 
Tabell 37b: Kommuner. Samtliga svar på fråga 11. 
 

KOMMUNER Svar på fråga 11 

Kommun 1 Det kan ni skrota.... 

Kommun 2 det kommer troligen att ta längre tid att nå målet enligt vår bedömning 

Kommun 5 Ingen påverkan 

Kommun 6 Snarare negativa i den mån man ser det från sidan att det blir fler projekt som 

blir beroende av bidrag från staten. Eventuellt positiva om tiden för ansvarsut-

redning kan förkortas och därmed bidragsgivning kan skyndas på. 

Kommun 9 Fördröjande. 

Kommun 10 Resulterar i ett större antal bidragsärenden och de statliga medlen är begrän-
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sade, vilket i sin tur medför längre tid för att uppnå miljömålet Giftfri miljö. 

Kommun 11 Vet ej 

Kommun 13 Svårt att driva ebh-ärenden i mindre kommuner där kompetensen och ekono-

min inte är optimal gynnar inte processen att uppnå miljömålen lokalt. 

Kommun 14 Har ej haft ärenden där praxis tillämpats. 

Kommun 15 Inga, än så länge 

Kommun 18 Vet ej 

Kommun 20 Målet blir svårare att nå. Ännu svårare blev det genom rättsfallet (som vi själva 

medverkat till) att fastighetsförvärvarens ansvar aldrig är mer än det som en VU 

kunde ha haft. 

Kommun 21 Blir det en längre efterbehandlingstakt så tar det såklart längre tid att uppnå 

miljömålet Giftfri miljö. 

Kommun 22 Pågående markanvändning styr nivån på åtgärderna, vilket kan leda till att 

gifter lämnas kvar i marken. 

Kommun 24 Se fråga 10 

Kommun 27 Åtgärdstakten minskar sannolikt eftersom det finns risk att statsbidra-

gen/möjligheten till huvudmannaskap blir en flaskhals i förhållande till om den 

tillsynsmyndigheten skulle rikta hela ansvaret mot en eller flera verksamhetsut-

övare. 

Kommun 31 Det går långsammare. Mer medel ur stadskassan till de ärenden där det trots 

finns en vu - mindre till alla andra ärenden. Även om jag kan hålla med om att 

"de gjorde som man brukade vid den tiden". 

Kommun 32 Se svar fråga 10. 

Kommun 33 Det krävs ett större statligt anslag för saneringar. 

 

Tabell 38b: Länsstyrelser. Samtliga svar på fråga 11. 
 

LÄNSSTYRELSER Svar på fråga 11 

Länsstyrelse 1 Minskade möjligheter att uppnå miljömålet under den uppsatta tidsplanen. 

Länsstyrelse 3 Om bidrag inte finns att få, kan det bli så att den ansvariga får göra så 

mycket som skäligheten räcker till och resten får lämnas kvar. 

Länsstyrelse 4 Varje sanering bidrar till att vi rör oss mot en mer giftfri miljö 

Länsstyrelse 5 Det finns en risk att effekten av praxis minskar takten på efterbehand-

lingsarbetet och därmed blir det givetvis svårare att nå miljömålet. 

Länsstyrelse 6 Det som får konsekvenser för att uppnå miljömålet giftfri miljö är tilldelning 

av bidragsmedel för tillsynsarbetet, bidragsfinansierade utredningar samt 

potten för åtgärder. 

Länsstyrelse 7 Positiva effekter för att uppnå målet, eftersom ebh-takten ökar. 

Länsstyrelse 8 Kommer förmodligen innebära att fler objekt tar längre tid att bli färdigsa-

nerade. Därför bedöms många fler tillsynsärenden behöva initieras redan 

nu, för att ha möjlighet att uppnå målet 2050. Redan flera år innan 2050 

behöver alla tillsynsobjekt ha påbörjat undersökningar för att kunna hinna 

åtgärdas senast 2050. 

Länsstyrelse 9 För att nå målet krävs mer statliga medel samt en ändring av bidragsför-

ordningen så att andra än myndigheter kan vara huvudmän när det gäller 

delfinansierade objekt. 
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Övriga effekter 

Fråga 12: Har du något övrigt att tillägga gällande effekterna av praxis? 
 
Tabell 39b: Kommuner. Samtliga svar på fråga 12. 
 

KOMMUNER Svar på fråga 12 

Kommun 1 Jag tror ni överskattar kommunernas tid, kunskap och resurser till att jobba 

specifikt med de här frågorna. Därför ser vi nog inte effekterna av praxis fullt 

ut ännu. 

Kommun 2 Nej, men det var en ganska krånglig enkät och mycket var svårtolkat. 

Kommun 3 Vi har hittills inte stött på effekterna av praxis, men ser att de kan komma 

framöver. 

Kommun 5 Nej 

Kommun 9 Lär av oljebolagen. SPIMFAB är ett fantastiskt exempel på där man skippat 

allt tjafs om vem som ansvarat för vad under vilken tid och gått till handling. 

Kommun 13 Behov av tillsynsvägledning, förenklad process för bidragsprojekt samt i 

större utsträckning Länsstyrelsen som agerar huvudman för projekten. 

Kommun 15 Vi driver krav mot ansvarig (hel eller delansvarig), eventuell reduktion i an-

svar får göras av överprövande myndighet. 

Kommun 20 Nej 

Kommun 22 Konkurser är ett stort problem vid skälighetsbedömning då man ska få en ny 

verksamhetsutövare att ta ansvar. Ny markanvändning blir sällan aktuell 

förrän åtgärder har bekostats.  

Kommun 23 Vi känner inte att vi kan svara på frågorna. Vi driver inte så många ärenden i 

den storleksordningen. Varje ärende tar flera år och vi har inte hunnit se 

några förändringar på grund av ändrad praxis. Vi tror att länsstyrelsen har en 

bättre helhetsbild av situationen. 

Kommun 24 De borde bli lättare att inte behöva gå via föreläggande och överprövning, 

vilket ger en fördröjning. Man kanske borde kunna gå via överenskommelser 

via branschorganisationer, typ SPIMFAB. 

Kommun 27 Praxis att undersökningsplikten är mer långtgående än ansvaret att åtgärda 

historiska föroreningar innebär viss pedagogisk problematik. En VU kan 

behöva svara för stora utredningskostnader men endast betala en liten 

summa av åtgärderna. Det finns sannolikt risk att vid prioriteringar mellan 

olika objekt så väljer man att driva de objekt där VU har en stor del av ansva-

ret både vad gäller undersökningar och åtgärder. 

Kommun 33 Vem avgör kostnadsfördelningen mellan VU och staten? 

Ny roll för TSM att söka bidrag. 

 

Tabell 40b: Länsstyrelser. Samtliga svar på fråga 12. 
 

LÄNSSTYRELSER Svar på fråga 12 

Länsstyrelse 1 Det har blivit krångligare och kräver mer administration för att utföra vårt 

tillsynsuppdrag. 

Länsstyrelse 3 Det kan se ologiskt ut för verksamhetsutövaren att en åtgärd kan jämkas 

till nästan 0 %, medan utredningsansvaret inte jämkas alls. Eftersom 

utredningsansvaret inte jämkas och kan uppgå till 2 miljoner kronor, kan 
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det vara svårt för mindre verksamhetsutövare att klara denna kostnad. 

Länsstyrelse 7 Vi behöver få vägledning vad gäller allvarlig miljöskada. Vi kan inte ha en 

lagstiftning som är tänkt att vara kraftfull i de mest allvarliga fallen som 

ingen vågar tillämpa. 

Länsstyrelse 8 Öka diskussionerna nationellt om hur frågan kan hanteras. Diskutera 

också vad man kan/måste göra om statlig finansiering inte finns. Hur ska 

tillsynsmyndigheterna resonera - sanera delar eller sänka ambitionsni-

vån? Hur/när är det ok att sänka ambitionsnivån och när/hur inte? Ska 

även de 100 % privat finansierade objekten då få sänka sin ambitions-

nivå? Ska det också gälla de 100 % -iga bidragsärendena? 

Länsstyrelse 9 Om mer statliga medel tillförs kommer fler objekt att bli genomförda. I 

dagsläget kan inte små- och medelstora företag finansiera utredningar 

och saneringar. Bedömningarna enligt den nya praxisen är mer rättvisa 

och stämmer bättre med samhällsmoralen. 
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Bilaga 4. Beräkningsmodell 
Beräkning av ansvarsprocent, andel privatfinansiering och kostnadsökning för det allmänna uti-

från rättspraxis från 2010 (enkäten fråga a och c). Modellen är en förenklad bild av verkligheten i 

syfte att kunna utföra beräkningarna i utredningen. 

 

Ansvarsprocent - Fråga 3.1 och 5.1 
 

När skedde föroreningen? 

        (x %) före 1960   =  0 % ansvar 

        (y %) 1960-69     =  50 % ansvar 

        (z %) efter 1969  = 100 % ansvar 
 

Beräkning av andel privatfinansiering enligt praxis:  

        x % * 0 % 

        y % * 50 % 

        z % * 100 % 
 

Exv: x anges till 60 % → 0,6 * 0  =  0 % ansvar 

        y anges till 30 % → 0,3 * 0,5 = 15 % ansvar 

        z anges till 10 % → 0,1 * 1,0 = 10 % ansvar 
 

Totalt privatfinansierat ansvar: 25 % av hela föroreningen 
 

 

Privatfinansierad andel (i kronor) av åtgärdskostnaden - Fråga 3.1 och 5.1 
 

Total angiven kostnad  *  Totalt privatfinansierat ansvar som beräknats ovan 
 

 

Ökningen av statlig finansiering fråga 3 (använd angivna delfinansierade objekt) och fråga 

5 om pågående verksamheter omfattas av praxis (använd angivna delfinansierade objekt) 
 

Fråga 3: De objekt som anges vara delfinansierade förutsätts sammanfalla med objekt som före 

praxis var helt privatfinansierade.  
 

Ökningen av statliga finansieringen med anledning av praxis= Totala kostnaden – privatfinansi-

erade andelen 
 

Fråga 5: Hur många objekt skulle övergå till delfinansiering om praxis omfattar pågående verk-

samheter?  
 

Ökningen av statlig finansiering med anledning av praxis = Totala kostnaden – privatfinansierade 

andelen 
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Rättspraxis för 
förorenade områden 
En utredning av effekterna

Ansvaret för efterbehandling av förorenade områden 

regleras i 10 kapitlet miljöbalken. Efter domar i Mil-

jööverdomstolen 2010 har vi ny rättspraxis i Sverige. 

Effekterna av den nya rättspraxisen har ännu inte slagit 

igenom fullt ut, visar den utvärdering som Trivector 

Information AB hjälpt oss att genomföra. Effekterna kan 

komma att bli stora när de objekt som ännu inte nått 

åtgärdsfas ska åtgärdas. 

Tillsynsmyndigheterna upplever att bedömningen 

av skälighet och ansvarsnivå har förtydligats, vilket bör 

ha positiva effekter på tillsynsarbetet. Däremot finns 

det en risk för att tillsynsmyndigheterna inte prioriterar 

tillsynen på objekt med delad finansiering. Orsaken är 

osäkerhet om det är möjligt att få statliga bidrag och att 

ärendena är krångliga och kräver resurser. 

Utvärderingen indikerar att fler efterbehandlingsåt-

gärder kommer att bli beroende av bidrag för att kunna 

genomföras vilket leder till färre efterbehandlingar. Efter-

behandlingstakten påverkas negativt och det blir svårare 

att uppnå miljömålet Giftfri miljö.
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