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• Identifiering av samtliga misstänkt 

förorenade platser (3400 st)

• Informera samtliga berörda lagfarna 

fastighetsägare 

(2000 st år 2006, 2700 st år 2007)
• Kvalitetssäkring av databasen

Syfte



• Offentliggöra information

• Ökad kunskap och förståelse hos allmänheten

• Undersökning vid behov (tex risk för grv-påverkan) 

• Rätt hantering vid exploatering

• Rätt hantering vid fastighetsförsäljning

Mål



1. Hitta koordinat och fastighet för samtliga platser 

• Kommuner

• Telefonkataloger

• Kartor, GISforMIFO

• Arkiv

• www.eniro.se, www.hitta.se, www.google.se

2. Beställning av adresser till lagfarna fastighetsägare (LM)

Tillvägagångssätt för identifiering



1. Brev till lagfarna fastighetsägare

2. Broschyr om EBH-arbete

3. Hemsida och media

• GIS-skikt, broschyren

• Pressmeddelande, intervju

Tillvägagångssätt för kommunicering



Kontakt med f.ä. via telefon, inkommande e-post, brev (10-15%)

→
• Vill ha mer info (tex MIFO-blanketter)

• Egen efterforskning (kontakta BRF, info BRF-hemsida, intervjuer)

• Frågor kring kommande fastighetsförsäljning

• Frågor kring provtagningar

• Ifrågasättande av bransch (åkerier), källa

• ”Nedlagd” = Ingen fara?

• Upprördhet (arv, husförsäljning, media, rykten)

Resultat från kommunicering 2006 och 2007



Vill ni veta mer?

www.lst.c.se\fo

gudrun.robinson@c.lst.se

http://www.lst.c.se/fo


Vill ni veta mer?

www.lst.c.se\fo

gudrun.robinson@c.lst.se

http://www.lst.c.se/fo




Överklagan (MD) av kommuniceringen 2006

”potentiellt förorenat område”

• Företag med bransch ”övrigt”, riskklassad till 4

• Kommunicerad av kommunen i en rapport år 2001

• Lst kommunicerade inv år 2006 (brev och MIFO-utdrag)

→
• Överklagan 

• ”Kränkt”

• ”Fastigheten anses vara potentiellt förorenat område”

→
• Yttrande från Lst MD: Mål nr M2095-07



Informera alla berörda omkring oss 

• Inom Länsstyrelsen såsom diariet och växeln 

• Kommunerna

Vilken form av bemötande vi på Lst väljer

• Samtal, e-post, tjänsteanteckning, platsbesök

Lägga mycket tid på bemötandet

Tid för efterarbete

• Korrigeringar i MIFO, nya utskick

Tydligt syfte i brevet

Välja massutskick eller uppdela utskick på fler tillfällen?

Reflektioner



Nästa steg

• Skicka uppgifter till NV

• Offentliggöra via hemsidan

• Information (tex broschyr)



Vill ni veta mer?

www.lst.c.se\fo

gudrun.robinson@c.lst.se


