
1

Tillsyn över förorenade områden

- exempel fån länsstyrelsen i Norrbottens län

Mats Aunes, Miljöskyddsenheten

Miljöbalken Miljökvalitetsmål

Tillsyn

Bidragsfinansierat arbete har byggt upp 
kunskap som gynnar tillsyn

Resurskonflikt möjlig mellan bidragsobjekt och 
tillsynsinsatser vid pågående miljöfarlig 
verksamhet

Samrådsprocesser

Detaljerade förelägganden

Exempel på tillsynsinsatser
• Samråd, rådgivning 
• Förelägganden
• Yttranden till miljödomstol
• Finansieringsförhandlingar (vid delat ansvar)
• Ansvarsutredningar

Villkor för SSAB Tunnplåt i Luleå 
(koncessionsnämnden 1998, beslut nr 211/98)

"Bolaget skall i samråd med tillsynsmyndigheten 
utföra inventeringar och översiktliga undersökningar 
av förorenade områden inom bolagets 
industriområde. Undersökningarna ska klargöra 
förekomst av förorenade områden, föroreningsnivå, 
föroreningsmängd och spridningsrisker. 

Bolaget skall i samråd med tillsynsmyndigheten 
arbeta fram en plan för successiv efterbehandling av 
förorenade områden."
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Utredningsvillkor för Billerud Karlsborg i Kalix 
(dom 2003-10-30, mål 58-03)

"Bolaget skall i samråd med tillsynsmyndigheten 
utföra inventeringar och undersökningar av 
förorenade områden inom bolagets industriområde. 
Undersökningarna skall klargöra förekomst av 
förorenade områden, föroreningsnivå, 
föroreningsmängd och spridningsrisker.

Resultatet av utredningarna, inklusive förslag till 
åtgärder och slutliga villkor i förekommande fall, 
skall redovisas till miljödomstolen senast den 31 
mars 2005."

” Inför mötet bör Ni ta fram och redovisa följande material:

•karta med förteckning över objekt/områden där (mer eller 
mindre) misstänkt förorenade verksamhet har pågått 

•lista över prioriterade objekt som i första hand bör inventeras 
närmare

•tidplan för genomförande av inventeringar samt rapportering till 
länsstyrelsen

Vi förutsätter att Ni före mötet även har bekantat Er med 
inventeringsmetodiken MIFO (rapport 4918 - finns att hämta från 
NV:s hemsida). Hör av er till oss med förslag till mötesdatum
samt om ni har några frågor angående inventeringsmetodiken. ”

Tillsynsinitiativ under 2003 - inventering av 
förorenade områden vid basindustrierna

Tillsyn av förorenade områden

Kräver ofta initiativ från tillsynsmyndigheten

Tidskrävande, svårbedömda (miljö, teknik, ekonomi, 
ansvar)

Kompetensbrist (speciellt små kommuner)

Prioriteras lätt bort i konkurrens med andra ärenden

Ytterligare vägledning/utbildning är välkommen !

? Hur värdera risker ?
? När behövs EBH-åtgärder ?
? Hur långt ska åtgärderna drivas ?


