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Ärendet startar..

Ett ärende kan starta på flera sätt.

Ett företag har på frivillig väg utfört en 
markundersökning
Upplysningsplikten
Miljöförvaltningen startar ett ärende p.g.a. 
tillsyn/inventering



Miljöförvaltningen (MF) 
handlägger..

Typiskt ärende (8 steg)

1. Miljöteknisk markundersökning
2. MF granskar, bedömer, kontrollerar
3. MF kommunicerar med uppdragsgivare/konsult
4. MF skriver beslut.. (ev förslag till beslut)

– föreläggande (med eller utan vite)
kompletterande undersökning
efterbehandlingsåtgärder nödvändiga

- lämnas utan åtgärd..
(Skrivelse kan ersätta beslut i vissa fall)



5. Anmälan om efterbehandling 
6. MF granskar och bedömer 

-skriver beslut
7. Slutrapport

- MF kontrollerar att efterbehandlingen har 
skett såsom angivits i anmälan. 

8. MF skriver beslut om att ärendet för 
närvarande inte föranleder några fler åtgärder

(Ansvarsutredningar görs alltid mer eller mindre)



Delegation..

En miljöinspektör (handläggare) kan utfärda 
föreläggande eller förbud utan vite

En miljöinspektör kan utfärda föreläggande eller 
förbud med vite inom vissa beloppsgränser:

Ex. engångsvite mindre el lika med 10.000

Beslut som innebär att ärendet lämnas utan 
åtgärd skrivs under av 
enhetschefen/avdelningschefen



Gullvik – mer än ett bostadsområde





Gullviks Fabriks AB startar 
verksamhet 1920

Färg- och 
bekämpningsmedelstillverkning

Fram tom 1950 tillverkades och 
hanterades DDT, fenoxisyror, 
kopparsulfat, oljor, stenkolstjära 
och färger baserade på blypigment 

Bayer förvärvar Gullviks och 
bedriver verksamhet efter ”1969”

Verksamheten pågick till 1974

1974 byggdes villor



Gullviksområdet i Malmö

Miljöförvaltningen presenterade 2002 
resultatet av en markinventering 
Miljönämnden bedömer att det tyska 
kemiföretaget Bayer enligt miljöbalken är 
ansvarig för föroreningarna. 
Miljönämnden har i beslut dec 2002 vid 
vite om 200 000 kronor förelagt Bayer 
att genomföra miljötekniska 
markundersökningar 
Bayer överklagade i januari 2003 
Miljönämndens beslut till Länsstyrelsen 



Forts..

Yttranden
Bayer tar initiativ till begränsade 
markundersökningar på området. 

Kraftigt förhöjda halter Bly, zink, koppar 
och kvicksilver påträffas ytligt i jorden 
även summa DDT.







Bayers argument mot….

Bayers verksamhet, den faktiska driften, 
upphörde redan 1950 på det östra området, dvs där 
bekämpningsmedel hanterades. 

Undersökningar på södra området visar inte på
någon spridning till östra området. 
”Miljöförvaltningen kan inte påvisa några 
omständigheter som talar för en påverkan på det 
östra området”

Inventering visar att paketering av 
bekämpningsmedel endast utförts på södra 
området. 

Ansvaret bör ligga på Malmö stad som inte 
genomförde undersökningar innan exploatering och 
också för att undersökningar nu väsentligen 
försvåras och fördyras. 



Miljöförvaltningens argument för ……

Hänvisar till Miljööverdomstolens dom M5338-04

Verksamhetsområdet skall betraktas som ett större 
område, inte som två olika.

Skäligheten 

Villabebyggelse

MF inventering visar att det funnits lager med giftfat på
det östra området. 

Undersökningen på det södra området visar att det 
ytligt i jorden finns bl a bly, kvicksilver och summa DDT 

Ett inspektionsprotokoll från Hälsovårdsförvaltningen 
1976-77 som visar att lagring skett av olja och 
bekämpningsmedel



Länsstyrelsen beslutade den 1 juli 2005 
att miljötekniska markundersökningar skall 
utföras av Bayer. Bayer överklagar delar av 
domen till Miljödomstolen. 





I april 2006 slog Miljödomstolen fast att Bayer är 
ansvariga för provtagning även i det ”östra”
området dvs det område där bekämpningsmedel 
hanterats fram tom 1950.

MD: ”krav på utredningar inför efterbehandling 
kan ställas på ett bolag som har fortsatt drift av 
miljöfarlig verksamhet efter den 30 juni 1969 
trots att en del av verksamheten som har 
orsakat föroreningen har upphört före detta 
datum”
”förelagd undersökning är inte förenat med några 
beaktansvärda kostnader, det är därför skäligt att 
utföra undersökningen”…



Sakägare – problem eller tillgång?

• Gullviks villaägarförening förbjuder konsultföretaget 
att få tillträde till fastigheterna med motiveringen 
att 
”Bayer inte uppfyller de krav som villaföreningen 
ställt och att undersökningarna därför inte 
tillgodoser fastighetsägarnas intresse”. 

”Miljöförvaltningens föreläggande är 
bristfälligt”…detaljer om djup saknas, vissa viktiga 
ämnen finns inte med..

Provtagningen uteblir..

Gullviks villaägarförening skickar in kemikalielistor 
till MF

Bayer trötta på att villaföreningen lägger till nya 
ämnen.



Miljöförvaltningen hamnar i en 
svår sits..

Bayer: visar med sin fas 1 utredning, historiska 
fakta, att en del av ämnena inte hanterats på
området. Även fd anställda har intervjuats. 
Ämnena finns inte med i Kemikalieinspektionens 
bekämpningsmedelsregister

Villaägarföreningen: PCB har använts 
generellt i färgtillverkning, även ftalater. 
Nedbrytningsprodukter till vissa 
bekämpningsmedel skall analyseras…



Frågeställningar…

Hur långt sträcker sig bevisbördan för Bayer?
Vilka uppgifter skall räknas som tillförlitliga?
Muntliga källor?
Kemikalieinspektionens 
bekämpningsmedelsregister?
Är det ok av villaägarföreningen att åberopa att 
tex ftalater använts som mjukgörare i allmänhet?
Hur många nedbrytningsprodukter till 
bekämpningsmedel är skäligt att analysera för?
Djup? Antal pkt?



• Miljöförvaltningen använder miljöbalken för att få
tillträde till fastigheterna.. 

• Gullviks villaägarförening överklagar beslutet, 
men får avslag. 

• MF begär handräckning hos polis

• ”otrevliga på gränsen till hotfulla” telefonsamtal 





På måndag morgon ger ordföranden 
klartecken till provtagning…



Inblandade..

Miljönämnden
Länsstyrelsen
Miljödomstol
SGI
Taxeringsnämnden
Villaägarnas riksförbund
Gullviks egnahemsförening
Gullviks villaägarförening
Polis
Kemikalieinspektionen
Lunds Universitet
media

M fl..



Tack för uppmärksamheten!


