
SANERINGSPROPOSITIONEN

Nya ramar och roller för det 
statliga arbetet med förorenade 

områden

Innehåll

Förorenade områden – ansvar och 
finansiering

NV, SGI, SGU – nya roller

NV – SGU; övergångsperiod



Ingen ansvarig

Ansvarig

Ansvarig, men liten skälighet

Ansvarig till liten del

Statligt bidrag (1:4)

Statligt  bidrag (1:4) + 
förhandling / miljödom (föreläggande)

miljödom (föreläggande) eller
frivilliga överenskommelser 

Förorenade områden – ansvar och finansiering
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Ingen ansvarig

Ansvarig

Ansvarig, men liten skälighet

Ansvarig till liten del

Statligt bidrag (1:4)

Statligt  bidrag (1:4) + 
förhandling / miljödom (föreläggande)

miljödom (föreläggande) eller
frivilliga överenskommelser 

Förorenade områden – ansvar och finansiering

Saneringsproppen - NV, SGU, SGI

NV Stärkning av myndighetsrollen

SGU Operativ inriktning

SGI Forskning, teknikutveckling, kunskapsuppbyggnad



Naturvårdsverkets roll blir mer distinkt

Nationell samordning och prioritering           Nyhet! Nationell plan

Mer distinkt roll i allt som rör miljöbalkens 10 kapitel
– all nationell tillsynsvägledning
– hela hanteringen av bidragsfinansierade efterbehandlingsåtgärder         

Kontaktmannaskapet åter till NV
– stöd eller part i principiellt viktiga prövningar enligt miljöbalken

Bidrag för handräckningskostnader   Ersätter saneringsförsäkringen

Uppföljning och utvärdering, rapportering och arbete inom EU och 
internationellt (inga nyheter…)

SGI: ansvar för forskning, teknikutveckling 

och kunskapsuppbyggnad

• 2010 - uppbyggnad och igångsättning  
• Strategisk plan för SGI:s forskning inkl. fördjupad beskrivning av 

kunskapsläget och värdering av FoU-behovet.
• Inrätta ett nytt forskningsfält m a p förorenade områden.
• Övrigt

� SGI kommer även fortsättningsvis att ge expertstöd till kommuner 
och länsstyrelser via bl.a. befintliga avtal. 



SGU: Två operativa ben att stå på

1. Ansvar saknas (helt eller delvis) – NV:s bidragssystem
SGU är möjlig operativ huvudman inom bidragssystemet                     
NVs sakanslag 1:4.

2. Statligt ansvar
(a) SGU pekas ut som huvudman och statens VU för områden som 
förorenats av statlig organisation som inte längre finns kvar - inventering, 
utredningar + åtgärder [nyhet].  Regeringsuppdrag, ”eget” anslag.

(b) SGU är möjlig företrädande huvudman för andra nu levande statliga 
organisationer (med ansvar men utan möjlighet).                                       
Överenskommelser mellan dep. eller myndigheter.

1. Ansvar saknas (helt eller delvis) – NV

Hittills:

• Samverkan NV-SGU-LSt, Kontaktmannaskap
• Viss bidragsadministration
• Hantering av bidragsansökningar, regionala program
• Arbetsgrupper, allmänt stöd 

Framtiden:

• Myndighetsarbetet återförs till NV
• Arbetsgrupper, allmänt stöd kan kvarstå
• SGU har möjlighet att agera huvudman inom bidragssystemet



1. Ansvar saknas (helt eller delvis) NV

Framtiden på kortare sikt (2010):

Myndighetsarbetet återförs till NV
Främst bidragsadministration och kontaktmannaskapet

gentemot LSt

Genomförs successivt 2010
Gemensamma kontaktdagar på LSt
NV-SGU interna möten mm; överlämnande av 

arbetsmetoder, objekt osv. 

1. Ansvar saknas (helt eller delvis) – NV

Framtiden på längre sikt (bortanför 2010):

- Myndighetsarbetet återfört till NV
- SGU som huvudman
• Prioriterat objekt (LSt+NV)
• Kommun saknar intresse/förmåga, begär att SGU blir huvudman
• Kräver kommunal delaktighet, avtal kommun-SGU
• SGU ska ha möjlighet, kösituation
• SGU beställare, ej praktisk genomförare
• Fortsatt myndighetssamverkan med LSt + NV
• Kvar i den statliga ebh-familjen -->  inga andra uppdragsgivare



Grävsanering 
- borttransport  till FA-deponi och lokal deponi

Schakt i rutnät 30x30x0,2 samt 10x10x0,5

Provtagning och klassificering av schaktvolymer



2. Statligt ansvar (a) 
SGU företräder statlig organisation som inte längre finns 
kvar 

Hittills:

• Inventering av  nedlagda statliga organisationer – vilka hör till 
SGU:s arbetsområde  (adressat inom staten saknas)

• Identifiering/inventering av objekt
• Ansvarsbedömningar – är staten ansvarig VU ?
• Översiktliga utredningar/undersökningar

Framtiden:

• Företräda staten som VU
• Fortsätt utreda
• Åtgärda

Knorrar

• Ansvar delas med privat aktör

• Ansvar saknas delvis

2. Statligt ansvar (b)
SGU är möjlig företrädande huvudman för andra nu levande 
statliga organisationer (med ansvar men utan möjlighet).

Hittills: Inget

Framtiden: ?
• Omedvetna och ”okunniga” statliga organisationer 
• Finansiering myndighetsvis eller via regeringskansliet
• Oplöjd mark



NV, SGU, SGI

NV Stärkning av myndighetsrollen

SGU Operativ inriktning

SGI Forskning, teknikutveckling, kunskapsuppbyggnad

2010 blir ett övergångsår

Under 2010 anpassar vi  (NV, SGU, SGI) oss till de nya 
förutsättningarna, till exempel genom att:
– Ta fram arbetsplaner och rutiner för nya uppgifter
– Rekrytera mer personal
– Successivt  lämna över arbetsuppgifter mellan 

myndigheterna



- ->  fler rena områden?!


