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INLEDNING	
Syftet med denna rapport är att översiktligt klargöra de olika aktörernas ansvar vid 
olyckor med okontrollerade utsläpp av farliga ämnen till luft, mark eller vatten. Det 
ska leda till en samsyn mellan inblandade myndigheter om uppgiftsfördelningen vid 
olyckor, t.ex. vid olje- och kemikalieutsläpp. De viktigaste myndigheterna med 
ansvar för räddningstjänst eller miljötillsyn listas, samt vad miljönämnden har för 
tillsynsverktyg. I rapporten beskrivs också vilka aktörer som kan ha ansvaret för att 
vidta åtgärder mot miljöskada, t.ex. marksaneringar. Rapporten är inte uttömmande. 
Fler myndigheter och aktörer kan bli aktuella i olika typer av situationer. Varje 
deltagande organisation fattar beslut inom ramen för den egna verksamheten. 
Organisationen för räddningsinsatser vid kemikalieolyckor bör så långt som möjligt 
följa den normala organisation som finns. 

Exempel på händelser som avses: 

‐ vägtrafikrelaterad olycka med olje- eller annat kemikalieutsläpp 
‐ överspolning och utsläpp på annan mark, t.ex. från fast anläggning 
‐ utsläpp i eller vid byggnad 
‐ utsläpp från båt 

Som bilagor till rapporten medföljer förslag på rutin/ärendegång för miljönämndens 
och för räddningstjänstens handläggning, checklista, innehållsförteckning på en 
”akutväska” som rekommenderas att miljöhandläggaren har med på plats och 
material från de seminarier som avses hållas med exempel på fall. 
 
Vägledningen har arbetats fram av en arbetsgrupp med representanter från Skånes 
kommuner, länsstyrelsen, räddningstjänsten och Försäkringsbranschens 
Restvärderäddning. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen: 
Johan Blom, Hässleholms kommun 
David Bohgard, Eslövs kommun 
Ilpo Borg, Lunds kommun 
Jörgen Brådenmark, Kristianstads kommun, ordförande i arbetsgruppen 
Lizette Ekstrand, Helsingborgs stad 
Lisa Elmerfjord, Trafikverket (endast inledningsmötet) 
Andrea Hjärne Dalhammar, Malmö stad 
Leif Hylander, räddningstjänsten Hässleholm-Perstorp 
Göran Jansson, Länsstyrelsen Skåne/Miljösamverkan Skåne 
Patrik Karlsson, Landskrona stad 
Måns Krook, Försäkringsbranschens Restvärdesräddning i Sverige AB 
Bo Persson, Kommunförbundet Skåne/Miljösamverkan Skåne 
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1. RÄDDNINGSTJÄNST/MILJÖTILLSYN	
 

Med räddningstjänst avses de insatser som kommun eller stat ansvarar för vid 
olyckor - eller överhängande fara för olyckor - för att hindra och begränsa skador på 
människor, egendom eller miljö. 1  Skyldigheten gäller endast om insatserna är 
motiverade med hänsyn till behovet av snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, 
kostnaderna för insatserna och omständigheterna i övrigt.2 Insatsen leds av en 
räddningsledare. När räddningsinsatsen är avslutad ska bl.a. miljömyndigheten 
underrättas om det föreligger miljöskada.  

Ansvaret för uppföljande saneringsåtgärder och liknande övertas då av den 
skadevållande (förorenaren, verksamhetsutövaren), den skadedrabbade, 
fastighetsägaren, nyttjanderättshavare eller annan. Tillsynsmyndigheten enligt 
miljöbalken (den kommunala nämnden för miljöfrågor, här kallad miljönämnden)3 
riktar sina krav på sanering mot i första hand skadevållaren, i andra hand eventuella 
andra som kan anses ansvariga enligt reglerna i miljöbalken. Myndigheten har ett 
ansvar att se till att miljöbalkens krav följs, men har inte ansvar för att själv vidta 
saneringsåtgärder. 

2. MYNDIGHETER	
Myndigheter är enligt förvaltningslagens 6 § och bestämmelser i flera speciallagar, 
skyldiga att samarbeta med varandra inom ramen för den egna verksamheten. 

2.1 Kommunala	räddningstjänsten	
Kommunal räddningstjänst ansvarar inom kommunen.4 Kostnaderna står 
kommunen själv för. I vissa fall kan kommunen få ersättning av staten för den del 
som överstiger en viss självrisk5. Ansvarig myndighet för räddningstjänsten utser en 
räddningsledare6, som: 

 har det inledande ansvaret att begränsa utsläpp samt organiserar och 
samordnar räddningsinsatsen (i  samverkan med ev sjukvårdsledare och 
polisinsatschef); 

                                                            
1  1 kap 2 § lag om skydd mot olyckor, LSO (2003:778). 
2 1 kap 2 § LSO. 
3 Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken över vissa miljöfarliga verksamheter (A‐ och B‐
verksamheter och sådana som förelagts att söka tillstånd eller sökt och beviljats frivilligt tillstånd), om 
tillsynen inte överlåtits till den kommunala nämnden för miljöfrågor. Länsstyrelsen kan också vara 
tillsynsmyndighet över vissa skyddade områden, och kopplas in med anledning av det. Se 26 kap 3 § MB och 
miljötillsynsförordningen (2011:13). 
4 3 kap 7 § LSO. 
5 7 kap. 3 § LSO. 
66 4 kap 9 § LSO. Berör en räddningsinsats mer än en kommuns område, avgör länsstyrelsen vem som ska 
leda insatsen, om inte räddningsledarna själva har bestämt det. 
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 fastställer riskområdets gränser, den personal som får vistas i området, vilken 
verksamhet som kan ske samt vilken skyddsutrustning som måste bäras av 
personalen; 

 fattar beslut om när räddningsinsatsen är avslutad;7  

 eventuellt ska vara kvar efter avslutad räddningsinsats, om det är 
överenskommet med t.ex. kommun i avtal. 

 
Räddningstjänsten: 

 underrättar miljönämnden, om olyckan inneburit att miljön har blivit skadad;8 

 underrättar kommunens socialtjänst vid behov, om barn är inblandade i 
olyckan och inte behöver tas om hand av sjukvården;9 

 underrättar länsveterinär om djur är skadade eller riskerar fara illa p.g.a. 
olyckan (hör till egendomsskyddet); 

 

 får utföra bevakning på ägarens/nyttjanderättshavarens bekostnad om det 
behövs bevakning med hänsyn till risken för nya olyckor men bevakningen 
inte kommer till stånd;10 

 om möjligt, underrättar ägaren/nyttjanderättshavaren till om eventuellt behov 
av bevakning, restvärdeskydd, sanering och återställning;11 

 

 ser till att olyckan undersöks för att klarlägga orsakerna, förloppet och hur 
insatsen har genomförts.12 

 

 har även tillsyn över hantering av brandfarlig vara13 och kan behöva vidta 
tillsynsinsatser efter räddningsinsatsen med stöd av den lagen. 

 (Se kap 2.8 om tillgång till särskild utrustning etc.) 
 

 Är att anse som verksamhetsutövare enligt miljöbalken och ska därför vidta 
försiktighetsåtgärder och bästa kemikalieval (bl.a. vad avser släckningsskum) 
för att förebygga olägenhet och skada (2 kap miljöbalken). Reningsverk 
nedströms ett utsläpp bör alltid larmas även om det inte verkar finnas några 
avloppsbrunnar vid olycksplatsen.14  

                                                            
7 3 kap 9 § LSO 
8 6 kap. 1 § FSO 
9 Socialtjänst ska kontaktas om det finns risk att barn far illa. Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), 14 kap 1 §, 
och Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:16). 
10 3 kap 9 § LSO 
11 3 kap 9 § LSO 
12 3 kap 10 § LSO 
13 Lag om brandfarliga och explosiva varor, LBE (2010:1011). 
14 Ex: Vid släckning av brand med vatten eller skum sänks temperaturen och förbränningen blir ofullständig. 
Bl.a. stoft, VOC och PAH bildas i än större omfattning. Släckvattnet kan innehålla miljöfarliga ämnen från 
brandskadat material, som kan nå grundvatten/ytvatten med förgiftning, övergödning och/eller syrebrist i 
vattenmiljö som följd. Samtidigt finns risken att petroleumprodukter emulgeras vilket medför ökad 
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2.2 Sjö‐	och	luftfart:	Kustbevakningen,	Sjöfartsverket,	
Transportstyrelsen	

Kustbevakningen ansvarar på motsvarande sätt för miljöräddningstjänst till sjöss, 
t.ex. vid pågående kemikalieläcka från fartyg.15 Olja och annat som nått 
land/stranden övergår till kommunens ansvar. 

Om sjöfartens framdrift i en allmän farled hindras av ett sjunket fartyg eller 
kringdrivande vrakgods har Sjöfartsverket16 rätt att vidta nödvändiga åtgärder. 

Transportstyrelsen är en tillsynsmyndighet som verkar för säkra transporter inom 
järnväg, luftfart, sjöfart och väg: 

 tillsynsansvaret omfattar åtgärder på själva fartyget, t.ex. flytt av fartyget 
och säkerhetsåtgärder på fartyget, tillsyn enligt lag om förorening från 
fartyg, 

 ansvarar för register över bland annat vägtrafik, järnvägsfordon, luftfartyg 
och sjöfartyg, 

 är transportmyndighet för sjö- och lufttransporter av farligt gods, och 
utövar tillsyn över transporter av farligt gods på järnväg. 

Kommunen: Miljönämnden är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.17 Ligger 
fartyget inne i hamn kan ev. hamnansvarig föreläggas vidta åtgärd, se kap. 3.5. 
Någon motsvarande rätt för kommunen att flytta övergivna eller sjunkna 
båtar/skrotbåtar som finns för fordon finns ännu inte.18 

 

                                                                                                                                                                                    
spridningsrisk. Föroreningar i ledningar kan “tvättas ur” och oljeavskiljares funktion slås ut. Risken för 
störning av nitrifikationsprocess i reningsverk kan inte heller uteslutas.  
15 4 kap 12 § förordning om skydd mot olyckor, FSO (2003:789). 
16 Sjöfartsverket är ett affärsdrivande statligt verk med uppgift att verka för goda förutsättningar för 
sjöfarten i Sverige och för svensk sjöfart. I ansvaret ligger bl.a. att svara för sjöfartens behov av 
infrastrukturtjänster i form av sjövägar, lotsning, isbrytning, nautisk information, kommunikation och 
service samt att ansvara för sjö‐ och flygräddningstjänsterna. 
17 Miljönämndens tillsyn enligt miljöbalken är parallell med andra myndigheters tillsyn enligt t.ex. lag om 

förorening från fartyg. Se t.ex. färjemålet, MÖD mål nr M 8471‐03, dom 2006‐05‐24. Miljönämnden (eller 

länsstyrelsen) har tillsynen över hamnanläggningen (miljöfarlig verksamhet). Miljönämnden har även tillsyn 

över kemikaliehanteringen på fartyget/båten, över nedskräpning från båt (avfallshantering) och över 

utsläppens påverkan på hälsoskyddet (26 kap 3 § MB och miljötillsynsförordningen 2011:13). 

18 Se lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. 
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2.3 Kommunen	(krisledningsnämnd,	karantänshamn/‐
flygplats	etc)	

Kommunen bestämmer i reglementen vilken nämnd som har ansvaret för 
räddningstjänst, miljötillsyn, vatten/gata/avlopp etc. Kommuner kan samverka inom 
kommunalförbund, vars uppgifter bestäms i förbundsordningar.  

Vid en olycka kan nämnder/förvaltningar/kommunalförbund behöva samarbeta för 
att utreda orsaken till olyckan (t.ex. källan till ett kemikalieutsläpp), samt för att 
vidta skadebegränsande och sanerande åtgärder om förorenaren är okänd eller inte 
vidtar åtgärd (Se mer i kap. 3.8). 

Vid en extraordinär händelse19 leder den kommunala Krisledningsnämnden 
kommunens arbete på den politiska nivån. Nämnden avgör när det föreligger en 
sådan händelse. Nämnden ska bl.a. verka för att krishanteringsåtgärder som vidtas 
av olika aktörer under en extraordinär händelse samordnas, och att informationen 
till allmänheten samordnas. Kommunen har ofta en central tjänsteman i beredskap 
(TiB). 

Kommunen svarar för bl.a. att karantänshamnar och karantänsflygplatser har 
tillgång till den personal och den utrustning som behövs för kontroll av 
transportmedel, bagage och annat gods samt djur för att skydda mot internationella 
hot mot människors hälsa20  – och svara för att åtgärd vidtas vid hot eller misstänkt 
hot mot människors hälsa genom smittämnen, kemikalier och radioaktivt 
material. I en kommun är det normalt miljönämnden som har dessa uppgifter, samt 
upplysningsplikt till Socialstyrelsen. 

 

2.4 Den	kommunala	miljönämnden	
Den kommunala miljönämnden21 har tillsyn enligt miljöbalken (MB), vilket innebär 
följande: 

 tillsynsansvar22, ej operativt ansvar - dvs ska se till att ansvarig 
skadevållare/verksamhetsutövare (VU) utför erforderliga åtgärder, tex vad 
gäller sanering och avfallshantering. Nämndens verktyg beskrivs närmare i 
kapitel 4; 

 ge råd till räddningsledare angående miljö- och hälsoskyddande åtgärder; 

                                                            
19 En händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en 
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett 
landsting.  Se lag (2006:544) och förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
20 En risk för att smittämnen eller andra ämnen som utgör eller kan utgöra ett allvarligt hot mot människors 
hälsa förs in i landet eller sprids till andra länder. Se lag (2006:1570) om internationella hot mot människors 
hälsa. Regionen/landstinget har ansvar för åtgärder vad gäller passagerare. 
21 Se kommunalt reglemente eller förbundsordning. Den kommunala miljötillsynsmyndigheten kan vara 
organiserad på olika sätt. 
22 26 kap 1 § MB. 
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 om det inte finns ansvarig har miljönämnden möjlighet att själv bekosta och 
låta genomföra provtagning/sanering. Egen provtagning kan ibland behövas 
för att påvisa vem som är ansvarig;23  

 avgöra när saneringsinsatsen är avslutad; 

 kan få del av värdefull information genom restvärdesledarens och 
räddningstjänstens dokumentation; 

 är skyldig att göra anmälan om misstänkt brott (kontakta polis/åklagare) när 
det objektivt sett föreligger misstanke om brott;24  

 om brott misstänks avgörs med polis vem som tar prover, men polis (allmänna 
medel) ska alltid vid misstänkt brott bekosta analyser av tagna prover. Om den 
kommunala tillsynsmyndigheten är på plats vid olyckstillfället bör prover 
åtminstone tas av den myndigheten, även om de inte analyseras direkt. På så 
sätt kan relevanta prover i ett senare skede överlämnas till polisen för analys;25 

 ger råd och utför tillsyn ”som vanligt” gentemot förorenare, 
verksamhetsutövare, skadedrabbade m.m. vad gäller miljö- och hälsorisker 
som olyckan kan medföra. Det kan t.ex. handla om frågan om luftföroreningar 
från brand är farlig för omgivningen, om matvaror kan användas i skolkök 
efter en brand, om livsmedelsvaror på en vält lastbil måste kasseras etc; 

 kan – om den kommunala tillsynstaxan medger det – ta ut avgift av ansvarig 
förorenare/verksamhetsutövare (om sådan finns) för nedlagd tillsynstid och 
eventuella andra kostnader.  

 
I vissa fall är dock länsstyrelsen tillsynsmyndighet över anläggningen vid vilken det 
skett ett utsläpp, eller över ett objekt/område som skadats eller riskerar att skadas. 
Kontakt behöver då ofta ske med länsstyrelsen. Se kap. 2.7.  
 

Jourverksamhet	bland	kommunala	miljönämnder	

Den funktion som den kommunala miljönämnden har beträffande rådgivning till 
räddningsledare kan bli problematisk när olyckor sker utanför ordinarie kontorstid. 
De flesta miljönämnder har upprättat larmlistor med telefonnummer till 
miljöinspektörer, men detta rör sig som regel om en informell beredskap.  Det finns 
därmed ingen garanti för att någon inspektör finns tillgänglig, vilket innebär att 
rådgivning uteblir i akut-fasen. I många fall kan den kompetens som en 
miljöinspektör har leda till ett säkrare agerande ur miljösynpunkt, och flera 
kommunala räddningstjänster har framfört att det är positivt om det går att få tag på 
en inspektör. En inspektörs rådgivning och/eller närvaro kan också leda till att det 
saneringsärende som uppstår i samband med att räddningsinsatsen är avslutad blir 
lättare att hantera. 
 
Dokumenterad jourverksamhet förekommer bland vissa kommuner och utgör då en 
jourverksamhet med miljöinspektör i beredskap, jämförbart med tjänsteman i 
beredskap. De flesta kommuner har dock konstaterat att det är för kostsamt att 
underhålla en dygnet-runt-jour när antalet olyckor som innebär ett faktiskt behov är 
                                                            
23 Se 26 kap 17 och 18 §§ nedan. 
24 26 kap 2 § MB. 
25 Se EMIL‐gruppens vägledning under ”Länkar” på www.miljosamverkanskane.se  
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relativt lågt per kommun. Tillsynsavgifter kan tas ut för viss tid som läggs i 
samband med olyckor, men de kommuner som har eller har haft jourverksamhet 
meddelar att det är svårt att täcka upp jourkostnaderna med tillsynsavgifter. Den 
enda kommun som arbetsgruppen hittat som har jourverksamhet och som avser 
fortsätta med det är Göteborg. Där anges kostnadstäckningen ligga på ca 25%. De 
räddningstjänster som arbetar inom områden där miljöinspektörer finns tillgängliga 
på jour är positiva till detta, och anser att arbetet underlättas av den säkra tillgången 
till rådgivning. Även de miljöinspektörer som ingår i jourverksamheten är positiva, 
och anser att efterföljande handläggning underlättas av att en inspektör varit på 
olycksplatsen i tidigt skede. 
 
Ett alternativ till enskild jourverksamhet inom varje kommun är 
kommunöverskridande samarbeten och diskussioner om detta har förts i olika 
regioner. I Skåne län har diskussioner tidigare varit aktuella i nordvästra Skåne med 
Helsingborg som drivande kommun och är för närvarande aktuella i södra Skåne 
med Malmö som drivande kommun. Det som då diskuteras är en gemensam 
jourverksamhet där samtliga deltagande kommuner betalar en avgift till ett 
gemensamt konto. Avgiften baseras på befolkningsmängden, och används till de 
kostnader som uppstår genom jourverksamhet, främst jourersättning för de 
inspektörer som ingår i jourgruppen. Det handlar då främst om att kunna ge 
räddningstjänsten de råd man kan ge utan att nödvändigtvis ha god lokalkännedom, 
eftersom ett sådant samarbete innebär att en inspektör kan komma att behöva göra 
utryckningar i andra kommuner än den kommun som inspektören annars arbetar i. 
Många av de frågor räddningstjänsten vill ha råd om är dock rena miljöfrågor, 
vilket innebär att mycket av fördelarna bibehålls även med ett sådant system. 
Diskussionerna har dessutom omfattat ett begränsat antal inspektörer som 
lämpligtvis ges extra utbildning. Över tid kommer en viss lokalkännedom att 
infinna sig även för de andra kommunerna i samarbetet. Samarbetet i nordvästra 
Skåne har än så länge ej utmynnat i något konkret, och diskussionerna i södra Skåne 
är aktiva i skrivande stund. 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att nackdelen med att ha jourverksamhet är att 
det kostar. Fördelarna med att ha jourverksamhet är att det säkrar 
räddningstjänstens tillgång till rådgivning, och kan underlätta det efterföljande 
saneringsarbetet. Nackdelarna med att ha kommunövergripande jour är att man 
förlorar en del av lokalkännedomen. Fördelen är att det blir billigare att erhålla de 
fördelar som finns med jourverksamheten. 

 

2.5 Polismyndigheten	
Polismyndigheten (leds av polisiär insatsledare) ska lämna den hjälp som behövs26 
och ansvarar för bl.a.:  

 Trafikdirigering 

 Avspärrning 

 Utrymning 

 Bevakning av brottsplats 

                                                            
26 3 kap 9 § LSO, 28 kap 8 § MB  m.fl. 
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 Bevissäkring och utredning av misstänkt brott, inkl. analys av tagna prover. 

Särskilda miljöutredare bör kontaktas ang. misstänkt miljöbrott. Meddela om prov 
har tagits. Om anmälan om misstänkt brott görs, ange i så fall tydligt om prov tagits 
och att de förvaras i avvaktan på att polisen efterfrågar dem.  

	

2.6 Regionen/landstinget	
Vid en olycka kan även personskada inträffa. Sjukvården ansvarar för 
omhändertagande av personer med möjliga personskador och kan ha en egen 
beredskapssamordnare. Ledningsläkare ansvarar för samordning för sjukvården vid 
omfattande personskada. Vid mindre olyckor, och tills ledningsläkare är på plats 
ansvarar personal vid förste ambulans (sjukvårdsledaren). Sjukvårdens uppgifter 
skiljer sig inte från vad som gäller vid andra olyckor. Sjukvården har tillgång till 
flyttbart tält för sanering av kemikalieförorenade personer, om så skulle vara 
nödvändigt. 

I det fall ett utsläpp kan innebära risk för smitta ska smittskyddsläkaren vid Region 
Skåne underrättas. Regionen har ansvar enligt lag (2006:1570) om internationella 
hot mot människors hälsa för åtgärder vad gäller passagerare från fartyg/flyg. 
 

2.7 Länsstyrelsen		
 ansvarar för samordning av regional insats och stöd till kommunerna, och kan 

överta ansvaret från kommunal räddningstjänst. Vid kris kan hjälp sökas från 
andra kommuner/län. Drabbar en olycka fler än en kommun bestämmer 
länsstyrelsen vem som ska leda insatsen om kommunerna inte redan gjort 
det;27  

 ansvarar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en 
kärnteknisk anläggning; 

 ska (i likhet med flera andra statliga myndigheter) bl.a. ha en tjänsteman i 
beredskap med uppgift att initiera och samordna det inledande arbetet i 
samband med en extraordinär händelse, och ska under en kris samordna 
verksamhet mellan kommuner, landsting/region och myndigheter; 

 kan behöva kontaktas i egenskap av tillsynsmyndighet över anläggningen där 
utsläpp skett eller över området/objektet som skadats eller riskerar att skadas 
av utsläppet, exempel: 

- vid olycka på en s.k. A- eller B-anläggning eller med s.k. 
”förelagt” eller ”frivilligt” tillstånd enligt miljöbalken, om 
inte tillsynen delegerats till den kommunala nämnden. 

                                                            
27 Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, 54 § 
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Länsstyrelsen har då också tillsynsansvar vad gäller 
saneringsinsatsen enligt 10 kap MB; 

- vid olycka som skadat eller riskerar skada skyddsområden 
enligt 7 kap miljöbalken som inte kommunen själv har 
beslutat om (t.ex. vattenskyddsområde och 
biotopskyddsområde);28 

- vid olycka som skadat eller riskerar skada objekt skyddade 
enligt kulturminneslagen29 (fornlämningar, byggnadsminnen 
och kyrkliga kulturminnen). 

 kan behöva tillkallas om djur är inblandade i olyckan (länsveterinär).  

 har förteckning över anläggningar som har tillstånd att ta emot oljeförorenad 
jord. 

 kan ha täckdikeskartor, användbara vid spårning av utsläpp. 

 

2.8 Statlig	räddningstjänst,	Myndigheten	för	samhällsskydd	
och	beredskap,	Strålsäkerhetsmyndigheten,	m.fl.	

Kommunerna svarar som tidigare beskrivits för den huvudsakliga räddningstjänsten 
och ska normalt ha de resurser etc som krävs för att klara detta (själva eller i 
samarbete med andra kommuner/län).  

Följande räddningstjänst ligger istället på staten:  

- fjällräddningstjänst (polis),  
- flyg- och sjöräddningstjänst (Sjöfartsverket),  
- efterforskning av försvunna personer i andra fall (polis),  
- miljöräddningstjänst till sjöss (Kustbevakningen) och  
- räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk 

anläggning (länsstyrelse).30  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsyn över frågor 
som rör samordningen mellan ovanstående, samt31: 

 har tillsynsvägledningsansvar gentemot länsstyrelsen och deras tillsyn över 
kommunernas skyldigheter; 

 är transportmyndighet för transport av farligt gods på väg och järnväg, dvs 
arbetar förebyggande mot olyckor i samband med transport av farligt gods på 

                                                            
28 Kan också ligga under en annan nämnd än miljönämnden. Vad gäller kommunens tillsynsansvar se 2 kap 9 
§ miljötillsynsförordningen (2011:13). 
29 Lag (1988:950) om kulturminnen. 
30 Se 4 kap LSO. 
31 Se instruktion för MSB. 
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land. MSB tar fram och ger ut regler för transport av farligt gods på väg och 
järnväg, ansvarar för examination av förare och säkerhetsrådgivare och har 
tillsyn över dessa; 

 ger stöd till kommuner med avtalade oljeskyddsförråd, experthjälp och 
nationell samordning, kontakter med europeiska/internationella kontaktnät, 
stöd till samordning mellan svenska myndigheter i samband med svåra 
olyckor och katastrofer; 

 har en tjänsteman i beredskap (TiB) som är kontakten in till MSB i akuta 
situationer; 

 har kemenhet hos bl.a. Perstorps Räddningstjänst; 

 har, för händelser som kräver större saneringskapacitet än vad den kommunala 
räddningstjänsten förmår, en förstärkningsresurs knuten till räddningstjänsten 
i bl.a. Tyringe, Hässleholms Räddningstjänst; 

 har avancerad indikeringsutrustning (gasspektrometer/gaskromatograf 
(GC/MS) för analys av gaser samt infraröd spektrometer (FTIR) för analys av 
fasta ämnen och vätskor), i Hyllie, Räddningstjänsten Syd; 

 har mobil oljeskyddsdepå hos Räddningstjänsten Östra Blekinge. 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsyn över transporter av radioaktiva ämnen för 
samtliga transportslag. 

VAKA - Nationell vattenkatastrofgrupp - är en stödfunktion som nås dygnet runt via 
SOS-alarm på tel. 020-30 20 30. VAKA ger stöd till kommuner och regioner som drabbats 
eller kan komma att drabbas av problem med dricksvattenförsörjningen, t.ex. p.g.a. att det 
förorenats efter en kemikalieolycka. Syftet är att ge specifik rådgivning, expertstöd och 
coaching under svåra förhållanden. VAKA består av personer från dricksvattenproduktion, 
miljöskydd, laboratorieverksamhet och räddningstjänst. Medlemmarna finns fördelade 
över hela landet och kan bistå på plats inom något dygn. I dag finns det nationella 
nödvattenlager på sex platser i landet som har jour dygnet runt. I Skåne finns lagret i Eslöv. 
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3. ANSVARIGA:	SKADEVÅLLARE	M.FL.	

Avhjälpandeansvar 
Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet som medfört skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön ansvarar för att avhjälpa denna, och 
ska stå för kostnaderna.32 Samtidigt får myndigheter inte utan särskilt lagstöd 
kräva skadestånd eller annan ersättning från den enskilde för de kostnader som 
myndigheten haft när de genomfört sådana åtgärder myndigheten är skyldig att 
utföra. Räddningstjänsten kan därför vanligen inte begära ersättning för sina 
räddningsinsatser. Se mer i kapitel 4 angående ersättning till miljönämnden. 

Efter genomförd räddningsinsats är enligt miljöbalken i första hand förorenaren 
ansvarig för vidare spridningsbegränsning/sanering, dvs skadevållaren. I praktiken 
sker det ofta genom dennes försäkringsgivare – ev. genom försäkringsbranschens 
restvärdesräddning (RVR). I andra hand och när ansvaret är oklart kan det falla 
på annan verksamhetsutövare / försäkringstagare, t.ex. den som drabbas av skadan. 
I förorenarens/verksamhetsutövarens avhjälpandeansvar ingår att städa efter 
räddningsinsats, t.ex. att ta in länsar och ta hand om brandrester m.m.33  

Även annan verksamhetsutövare än förorenaren själv kan eventuellt ha ett 
avhjälpandeansvar. Exempelvis kan en leverantör spilla kemikalier inom 
verksamhetsområdet för mottagande anläggning. Om leverantören inte utför 
avhjälpandet, kan mottagaren ofta anses ansvarig. Även om spill sker olagligen, 
t.ex. vid en stöld vid anläggningen, kan i vissa fall anläggningsägaren anses 
ansvarig. Stöld som medför föroreningsskada kan då jämställas med en olycka. 
Omfattningen av ansvaret kan komma att sättas ned jämfört med om 
verksamhetsutövaren själv orsakat utsläppet, vid rimlighetsavvägningen enligt 2 
kap 7 § och 10 kap 4 § miljöbalken. Frågan är bl.a. om anläggningsägaren haft 
möjlighet att vidta åtgärder för att skadan/olägenheten ska undvikas och om 
händelsen varit möjlig att förutse.34 

                                                            
32 Ansvarsregeln i 2 kap. 8 § MB, och principen att förorenaren betalar. 
33 Se 10 kap 8 § MB och Miljööverdomstolens dom MÖD nr M 169‐04, 2003‐12‐19: En däckbrand uppstod i 
ett bolags verksamhet. Bolaget, inte räddningstjänsten, ansågs ansvarig för att ta upp däckresterna ur 
hamnbassängen efter att brinnande däck dumpats där. Detta då rörde sig om räddningstjänståtgärder som 
var nödvändiga för att undanröja skador eller risker för skador till följd av branden. Normala släckmetoder 
hade haft inte önskad effekt. Domstolen hänvisade till den skillnad som görs i räddningstjänstlagen (numera 
LSO) mellan å ena sidan sådana åtgärder som krävs av samhället för att avvärja eller begränsa skada till följd 
av t.ex. brand och å andra sidan sådana återställnings‐ eller saneringsåtgärder som återstår efter det att det 
egentliga räddningsarbetet har avslutats.  
34 Jämför med Mark‐ och miljööverdomstolen, 2009‐M 3479, 2010‐03‐31. Efter klagomål från en granne 
förelades ägaren till en avfallsanläggning att bl.a. fyra gånger per år, eller när tillsynsmyndigheten ansåg att 
behov förelåg, avlägsna allt avfall som härrörde från avfallsanläggningen och som spridits till 
grannfastigheten. Nedskräpningen orsakades av stölder från bolagets anläggning och ansågs utgöra 
störning från avfallshanteringsverksamheten. Miljööverdomstolen menade att nedskräpning även på grund 
av stölder från bolagets anläggning kan anses utgöra störningar från avfallshanterings‐verksamheten och att 
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Anmälnings- och underrättelseplikter 
Tillsynsmyndigheten (miljönämnden eller länsstyrelsen) ska genast underrättas:35 

- om en driftsstörning eller liknande händelse inträffar i verksamheter som 
är skyldiga att följa egenkontrollförordningen och händelsen kan leda till 
olägenheter för människors hälsa eller miljö ska verksamhetsutövaren 
tillsynsmyndigheten. Det gäller även om räddningsinsatsen pågår. Det gäller 
också innan utsläpp skett, dvs redan när det finns risk för 
utsläpp/olägenhet/skada. Skyldigheten ligger på 
förorenaren/verksamhetsutövaren.36 

- om det upptäcks en överhängande fara för en allvarlig miljöskada, om 
vidtagna åtgärder mot sådan fara inte hjälper, samt om en allvarlig 
miljöskada uppstått. Skyldigheten ligger på 
förorenaren/verksamhetsutövaren.37 

- om det upptäcks en förorening i mark eller vattenområden, byggnad eller 
annan anläggning som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller i 
miljön; Skyldigheten gäller förutom förorenare / verksamhetsutövare även 
fastighetsägaren och den som brukar fastigheten (t.ex. hyresgäst) 38 

- Inför sanering ska anmälan i vanliga fall ske i förväg till 
miljötillsynsmyndigheten.39 Den del av avhjälpandet som sker inom ramen 
för räddningsinsatsen behöver inte anmälas på detta sätt. Räddningsledaren 
avgör vilka akuta åtgärder som måste göras. För åtgärder efter avslutad 
räddningsinsats gäller anmälningsplikten. Ofta är de fortsatta insatserna 
brådskande och tillsynsmyndigheten bör då medge att avhjälpandet startar 
snabbare än föreskrivna 6 veckor. Genomförda akuta åtgärder bör så långt 
möjligt beskrivas i efterhand. 

Rapporteringskrav m.m. kan även finnas i särskild lagstiftning för verksamheten, 
exempelvis luftfart- och järnvägslagstiftningen. 

 

                                                                                                                                                                                    
bolaget ska motverka även sådana störningar genom försiktighetsmått enligt 2 kap. 3 § miljöbalken. Det 
ansågs därför rimligt att kräva av bolaget att ”i viss utsträckning” städa grannfastigheten. 
35 Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Underrättelseplikt kan uppfyllas via 
telefon, fax, e‐post, papper etc.  
36 6 § andra stycket nämnda förordning. 
37 10 kap 12 och 13 §§ MB. Var och en av dessa delmoment är alltså i sig själv underrättelsepliktig, med krav 
på att vissa uppgifter ska lämnas. 
38 10 kap 11 § MB. Det gäller även om området redan ansågs förorenat. Tex ska alltså myndigheten 
underrättas om ett nytt dieselutsläpp eller en ny typ av förorening som upptäcks i ett förorenat 
industriområde. 
39 Minst 6 veckor innan åtgärd. Se 9 kap 6 § sista stycket MB och 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, FMH. 
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3.1 Försäkringsbranschen	(miljörestvärdesledare)	
Vid försäkringsrelaterad skada kan försäkringsbranschen genom sin organisation 
med miljö-restvärdeledare (miljö-RVR) initiera och samordna saneringsinsatser 
med försäkringsgivare eller avtalspart som uppdragsgivare. Åtgärderna utförs med 
hjälp av entreprenörer som många gånger har ramavtal med uppdragsgivarna, och 
följer de krav som miljömyndigheten ställer. I de fall där myndigheten av olika skäl 
inte gett några direktiv, utförs de åtgärder som bedöms nödvändiga och 
återrapportering sker till myndigheten.  För att RVR-branschen ska kunna agera 
krävs en uppdragsgivare vilket klarläggs av RVR-ledaren. Sannolikheten för att en 
sådan finns är dock stor, antingen genom avtal eller direkt försäkringskoppling.  

I Skåne kan miljömyndigheterna kontakta RVR-ledare på tel 0708-817 350, eller 
via räddningstjänsten som söker RVR-ledare via SOS för att påkalla behov av 
RVR-insats. 

Avtal med Trafikverket innefattar skador på både väg, järnväg och fastigheter. 
Kostnader fördelas enligt gällande villkor och avtal, men i vissa fall kan oklarheter 
föreligga varför det är väsentligt att de som utför beställningar är behöriga.  

I regel kan RVR-organisationen hantera alla utsläpp till följd av trafikskador 
eftersom den obligatoriska trafikförsäkringen ersätter skador som drabbar tredje 
part.  

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är en samarbetsorganisation för Sveriges 
samtliga trafikförsäkringsbolag och ger ersättning till de som drabbas av en skada i 
en trafikolycka där okända, oförsäkrade eller utländska motorfordon varit 
inblandade.  

 

3.2  Verksamhetsutövare	–	Väghållare	
Saneringsåtgärder till följd av trafikskada utanför hårdgjord statlig/kommunal 
vägbana täcks av skadedrabbat fordons trafikförsäkring, medan sanering på själva 
vägbanan40 bekostas av väghållaren.  Väghållarens ansvar slutar enligt 
försäkringsreglerna alltså vid vägområdets slut. Enskilda vägar hanteras som 
skadedrabbad mark i allmänhet. Väghållaren är också part som ofta har intresse av 
att bevaka att sanering och återställande inte skadar väganläggningen. Väghållare 
kan vara: 

 Trafikverket: Statlig väg; 

 Stad/kommun genom en teknisk förvaltning: Allmän väg som inte är statlig; 

 Samfällighet (enskild väg); 

 Annan privat ägare (enskild väg). 

 

                                                            
40Till väg hör vägbana och övriga väganordningar, 2 § väglagen (1971:948). Till vägbana räknas vägrenarna 
samt cykelbana och gångbana som ligger i omedelbar anslutning till körbanan (prop. 1971:123 s. 150). 
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Väghållarens ansvar:  

1. att hålla vägbanan i körbart skick;41 

2. att i egenskap av utövare av miljöfarlig verksamhet42 (verksamhetsutövare 
för väganläggningen) uppfylla kraven i miljöbalken. I detta ligger ett ansvar 
för skyddsåtgärder som föranleds av att upprätthålla vägens funktion. T.ex. 
ansvarar väghållaren för skador p.g.a. vattenflödena43 från vägen, och torde 
också ansvara för undanröjande av föroreningar som skett som följd av att 
vägen används – rimligt sett först när det inte finns en förorenare som kan 
krävas på ansvaret. På samma sätt som för buller bör alltså en väghållare – 
med vissa begränsningar44 - kunna göras ansvarig för föroreningar och 
liknande skador till följd av fordonstrafik. 

 

3.3 Åkare	(landtransport)	
Åkaren kan vara skadevållande förorenare.  

Restvärdesledaren kan samordna saneringsinsats på uppdrag av försäkringsgivare 
eller avtalspart om åkaren inte själv har möjlighet att lösa uppgiften. Se kapitel 3.1. 

 

3.4 Järnväg	
Järnvägen har strikt ansvar i förhållande till transportkunder och övriga som skadas 
till följd av järnvägsdrift, oberoende av om någon varit oaktsam.45 Järnvägen är 
dock fri från ansvar om skadan har orsakats av något som inte kan hänföras till 
själva järnvägsdriften och som ligger utanför järnvägens kontroll.46 Trafikverket är 

                                                            
41 26 § väglagen och 45 § vägkungörelsen (1971:954). 
42 9 KAP 1 § MB. 
43 Miljööverdomstolens dom 2007‐12‐17 i mål 7300‐06: Ansvaret för att de vattenströmmar som avleds från 
statlig väg inte orsakar skada på omgivningen åvilar Vägverket i egenskap av verksamhetsutövare.  Verket är 
ansvarigt för de uppkomna skadorna på trumman och vägbanken, oavsett att någon annan anlagt trumman, 
eftersom ansvaret omfattar alla skyddsåtgärder som föranleds av vattenflödena från dess väg. 
44 Begränsningar finns: Dels ska skadan inte vara ortsvanlig ‐ dvs sådan som ska tålas med hänsyn till 
förhållandena på orten ‐ dels ska det finnas orsakssamband mellan skadan och att verksamheten bedrivs. Se 
32 kap. 1 § MB, NJA 1981 s. 622 och Prop 1985/86:83 om ersättning för miljöskador, sid 38 och 52. Det finns 
också en begränsning av vilka renhållningskrav man kan ställa med stöd av balken, se 26 § andra stycket 
sista meningen väglagen. Observera också rimlighetsavvägningen i 2 kap 7 § och 10 kap 4 § MB. 
45 Järnvägstrafiklagen (1985:192), se 5 kap (skadan som avser annat än befordran dvs annat än skada på 
resenärer och gods. Se även lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, § 24, om 
rapportering av olyckor. 
46 Källa Mikael Hjort i KARNOV: Talan bör riktas mot infrastrukturhållaren, dvs. vanligen Trafikverket, även 
om skadan har orsakats av ett visst trafikföretag. ”Undantag görs endast för force majeure och beträffande 
skada där motorfordon är inblandat. Om en skada enbart eller i allt väsentligt är hänförlig till godsets 
inneboende egenskaper och inte beror på att godset transporteras med järnväg bör, enligt det resonemang 
som förs i propositionen, ansvarsfrihetsgrunden i detta stycke bli tillämplig.” 
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ansvarig infrastrukturförvaltare om inget annat bestämts. Avtal finns med RVR, se 
kapitel 3.1. Efter en olycka är det viktigt att övrig berörd järnvägstrafik stoppas och 
att högspänningsledningar frånkopplas. Trafikverket kontrollerar om det finns 
farligt gods, till exempel kemikalier, i de inblandade fordonen, och tillsätter en 
olycksplatsansvarig på olycksplatsen.47 

Beträffande spåranläggningens ansvar enligt miljöbalken i egenskap av 
verksamhetsutövare gäller motsvarande som för väghållare, se kap 3.2 punkten 2. 

 

3.5 Fartyg:	befälhavare,	ägare/redare	och	hamnar	
Sjölagen innehåller bestämmelser om bl.a. ersättning för person- och sakskada vid 
sjöfart, men gäller bara skador på fartyget eller på godset. För bl.a. oljeskador gäller 
särskilda regler.48  

Enligt lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg ska utsläpp av 
skadliga ämnen till följd av olyckshändelse, begränsas så långt det är möjligt.  
Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet. Lagen reglerar följder av utsläpp, bl.a. 
upplysningsplikt och straffbestämmelser. Ansvarig att ordna med bärgning, 
sanering etc. är fartygets ägare eller redare. Kontakt sker i praktiken med 
befälhavaren och/eller mäklaren (agenten). 

Ligger fartyget inne i hamn är hamnansvarig (ofta kommunala hamnbolaget eller 
en förening) samtidigt skyldig att i viss utsträckning vidta åtgärd i egenskap av 
verksamhetsutövare för hamnen. Detta eftersom olägenheter/miljöskada från båtar i 
hamnen är en direkt följd av att hamnverksamheten bedrivs. För att hamnen själv 
ska ha rätt att flytta en båt eller vidta skadebegränsande ingrepp på båten, måste det 
dock anges i avtal med båtägaren. 

Hamnansvarig bör undantagsvis, om det behövs av miljöskäl och ägaren inte kan 
lokaliseras, kunna föreläggas enligt miljöbalken att t.ex. flytta ett fartyg.49 
Hamnansvarig har inte, om det inte är avtalat med ägaren, rätt att på eget bevåg utan 
ägarens medgivande flytta fartyget eller göra ingrepp i det. Då kan hamnen inte 
heller föreläggas om flytt/ingrepp – eftersom hamnen saknar rättslig möjlighet 
utföra detta.  

 

                                                            
47 Dessa två meningar är hämtade från: http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Vart‐
trafiksakerhetsarbete/Sa‐utreder‐vi‐olyckor/Olyckshantering‐av‐jarnvagsolyckor/  
48  Se bl.a. 10 kap. 1 § och 11 kap. 1 § sjölagen (1994:1009) 
49 Se dock Mark‐ och miljödomstolen i Vänersborg 2012‐11‐12, Mål nr M 1042‐12, angående en 
fartygsförenings roll som verksamhetsutövare och skyldighet betala tillsynsavgift, där domstolen nekade 
kommunen att ta ut sådan avgift, eftersom föreningen inte ansågs ansvarig i det aktuella fallet trots avtal 
med båtägaren om rätt att flytta båten. Domen är överklagad. 
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3.6 Luftfart	
Även luftfarten, flyget, har strikt ansvar för skador på person och egendom som 
orsakas av användningen av luftfartyg.50 Flygplansägaren och – om olyckan skett 
på en flygplats – flygplatsens ägare är ansvariga verksamhetsutövare. Swedavia 
äger, driver och utvecklar de 11 största flygplatserna i Sverige och är därmed bl.a. 
ansvarig för säkerheten på dessa (bl.a. Malmö airport). 

 

3.7 Verksamhetsutövare	–	Utsläpp	på	anläggning	
Verksamhetsutövaren är ansvarig för de utsläpp som sker i verksamheten / på 
anläggningen. Det omfattar även olyckor på väg inom verksamhetsområdet (eller 
båtar i hamn) samt på in- och utfart, åtminstone i de fall det är egna fordon, 
leveranser eller annat som sker med anledning av att verksamheten bedrivs. 
Ansvaret kan i vissa fall vara preciserat i tillståndsvillkor om t.ex. åtgärd vid spill. 

Verksamhetsutövaren kan bli skadeståndsskyldig för skada på omgivningen, vilket 
regleras i 32 kap MB.51 Skadestånd betalas för person-, sak- samt ren 
förmögenhetsskada som verksamhet på en fastighet har orsakat i sin omgivning 
genom vissa störningar (bl.a. vattenförorening). Om anläggningen/utsläppet 
regleras av tillstånd enligt miljöbalken gäller istället 31 kap MB. 

Verksamhetsutövare som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt vissa kapitel i 
miljöbalken, är enligt egenkontrollförordningen (1998:901) dessutom skyldig att 
omedelbart underrätta miljötillsynsmyndigheten om haveri, okontrollerat 
kemikalieutsläpp eller annan driftstörning, som kan medföra olägenhet för 
människors hälsa eller miljön.  

 

3.8 Fastighetsägare,	nyttjanderättshavare,	huvudman	VA‐
nät	m.fl.	

Berörda fastighetsägare, tomträttshavare och nyttjanderättshavare (t.ex. elbolag med 
ledningar i skadad mark) ska av räddningstjänsten om möjligt informeras om 
olyckan (se fotnot 11). Se även www.ledningskollen.se   

Ägare/nyttjanderättshavare till byggnader ska i skälig omfattning hålla utrustning 
för brand och livräddning vid brand/annan olycka och vidta åtgärd för att förebygga 
brand och hindra/begränsa brandskador.52 

                                                            
50 Lag (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart. Se även 9 och 10 kap luftfartslagen 
(2010:500). 
51 T.ex. i samband med att transportmedel används för att utföra ett visst arbete inom ramen för en 
verksamhet på en fastighet. Rätt till ersättning för vissa sådana typer av skador kan även föreligga enligt 
trafikskadelagen (1975:1410), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller sjölagen (1994:1009). 
52 2 kap LSO. 
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En fastighetsägare/nyttjanderättshavare kan vara förorenare/skadevållande och 
därmed ansvarig.  
Är denne endast skadedrabbad finns normalt inget saneringsansvar enligt 
miljöbalken och den drabbade kan därför inte föreläggas om sanering eller avkrävas 
tillsynskostnader.  
 
I följande fall kan dessa parter ha större eller mindre saneringsansvar: 

 Om denne kan klassas som ansvarig verksamhetsutövare, t ex som 
kemikalieförvarare för att det står en läckande oljecistern på fastigheten, och 
cisternen inte ägs av någon annan; 

 
 Om ansvarig förorenare inte kan identifieras eller betala, sanering måste ske 

för att undvika olägenhet för människors hälsa, och fastighetsägare (och 
möjligen nyttjanderättshavare) kan anses ha ett ansvar enligt 9 kap 9 § MB 
gentemot de som vistas på fastigheten53; 

 
 Ansvar enligt stöd i lag. Exempelvis ska huvudmannen för en allmän VA-

anläggning inom sitt ansvarsområde spåra och begränsa skada i allmänna 
VA-nätet (inkl dagvattennät). Ett annat exempel är att livsmedels- eller 
foderföretag som drabbas av en skada genom förorening (eller risk för 
förorening) av sina produkter behöver vidta åtgärder enligt livsmedels-
/foderlagstiftningen för att säkra att produkterna som hanteras/överlåts är 
säkra. 
 
Den kommunala miljönämnden kan i samarbete med de kommunala 
myndigheterna för VA, gata och park m.fl. utreda källan till kemikalieutsläpp 
där förorenaren inte identifierats. Kontakt kan också behöva tas t.ex. vid en 
brand i syfte att utreda vilken recipient som släckningsvattnet har och om 
släckningsvattnet kan omhändertas på bättre sätt eller vissa ledningar bör 
pluggas. De tekniska förvaltningarna har också ofta mer information om 
ledningsnät m.m., som behövs för utredning och inför sanering. Kontakta 
därför gärna dem i tidigt skede. 

 
 (Om ansvarig förorenare inte kan identifieras eller inte kan betala, och 

fastighetsägaren / tomträttshavaren förvärvat fastigheten efter den 1/1 1999 
och efter att föroreningen skett - knappast aktuellt i akuta olycksfallen - och 
därmed kan ha ett ansvar enligt 10 kap 3 § MB.) 

 
 
Fastighetsägare etc kan ta på sig ett ”frivilligt” ansvar för att skydda sin egendom. 
Skadorna på egendomen kan även täckas av egendomsförsäkringen, vilket innebär 
att sanering etc sker under ledning av försäkringsbolag/RVR. 

                                                            
53 Exempel: Om en förskolegård riskerar att ha blivit förorenad av kemikalieutsläpp på intilliggande väg 
ansvarar fastighetsägaren gentemot sin hyresgäst (förskolan) att användningen av fastighetens mark inte 
orsakar skada vid användning, och hyresgästen nämligen förskolans huvudman ansvarar gentemot barn och 
personal (enligt miljöbalken resp. arbetsmiljölagen) att lokaler/förskolegård inte riskerar att skada deras 
hälsa. På så sätt kan dessa indirekt få ett ansvar att vidta åtgärder (eller stänga verksamheten) tills det inte 
längre föreligger någon risk.  
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Det kan alltså förekomma fall där det inte finns någon känd förorenare och där 
ingen av övriga aktörer anses saneringsansvarig enligt lag. Då måste kommunen 
avgöra om det finns skäl att sanera med kommunala medel, eller om föroreningarna 
ska lämnas kvar. 

4. KOMMUNALA	MILJÖNÄMNDENS	TILLSYNSVERKTYG	
En mer detaljerad beskrivning av tillsynsverktygen finns i Naturvårdsverkets 
handbok (2001:4) om operativ tillsyn. 

Förutom att lämna information/råd, kan Miljönämnden fatta olika typer av beslut. 
Ofta behöver man meddela snabba beslut på plats under en olycka. Därför är det 
praktiskt att besluten får vara muntliga (vitesföreläggande behöver förstås vara 
skriftligt för att myndigheten ska kunna bevisa att kraven i viteslagen är uppfyllda). 
Tänk på att vara tydlig om vilken saneringsgrad (KM/MKM/annat) och uppföljning 
(PID-mätning och/eller lab-analys etc) som krävs. Alla sakägare (berörda parter) 
ska underrättas om beslutet (t.ex. förorenare och berörd fastighetsägare). En part 
ska alltid få beslutet i skriftlig form om parten begär det.54 Är inte berörd part på 
plats behöver man ringa till denne, eller skicka beslutet i skriftlig form. Om man 
behöver skriva ner ett beslut som lämnats muntligt, daterar man den enligt den 
dagen man meddelade det muntliga beslutet eftersom den skriftliga formen inte är 
ett nytt beslut utan bara nedtecknande av det beslut som redan meddelats muntligen. 

Oavsett om man skriver ner beslutet eller inte, behöver man göra en anteckning i 
ärendet om vilka råd man gav och vilka beslut som meddelades. 

Föreläggande 
 …att förelägga ansvarig att vidta åtgärd, eller förbjuda viss åtgärd (26 kap 9 § 

MB).55 Beslut kan i brådskande fall meddelas muntligen på plats eller per 
telefon. Det är viktigt att anteckna vilka råd och beslut som lämnats och till 
vem. Om muntliga beslut lämnas bör de nedtecknas och skickas ut i efterhand i 
skriftlig form. En generell mall för skriftligt beslut att användas till skador som 
uppstått genom olyckor finns i bilaga 6 till denna rapport. Innan beslut tas ska 
parter (inkl fastighetsägare etc) enligt huvudregeln få möjlighet att yttra sig 
(kommunicering). Får man inte i tid tag i parterna och beslut måste fattas för att 
undvika skada kan man avstå från kommunicering;56 

 

 …att förelägga ansvarig att till myndigheten lämna de uppgifter och 
handlingar som behövs för tillsynen (26 kap 21 § MB); 

                                                            
54 21 § förvaltningslagen. Det gäller även om beslutet inte gick emot parten. 
55 Finns behov av brådskande förelägganden eller förbud som är nödvändiga för att undvika att ohälsa eller 
allvarlig skada på miljön uppkommer är eventuella tillstånd dessutom inget hinder, 26 kap 9 § fjärde stycket 
MB. 
56 17 § första stycket 4 p förvaltningslagen (1986:223). Se även Naturvårdsverkets Handbok 2001:4 Operativ 
tillsyn ‐ Handbok med allmänna råd för tillsynsmyndigheten, sid 94 ff. 
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 …att förelägga ansvarig att utföra sådana undersökningar av verksamheten 
och dess verkningar som behövs för tillsynen (26 kap 22 § MB); 

 

 …att utse någon annan att göra undersökningen och att den ansvarige ska 
ersätta kostnaderna för denna (26 kap 22 § MB). Skriftligt beslut. 
Undersökningen får inte blir onödigt kostsam;57 

 

 …att förena föreläggandet med vite, som ska betalas om beslutet inte följs (26 
kap 14 § MB). Obs att miljönämnden måste ha ett delgivningsbevis enligt 
delgivningslagen för att vite ska kunna dömas ut; 

 

 …att beslutet ska gälla omedelbart, dvs att det ska följas utan att vänta på att 
det ska vinna laga kraft (verkställighetsförordnande)58. Det innebär att beslutet 
ska följas och kan verkställas av kronofogdemyndigheten även under tiden det 
ligger för prövning hos överinstans - om inte överinstansen inhiberar beslutet 
för då måste man avvakta överinstansens avgörande (26 kap 26 § MB). 

Inskrivning i fastighetsregistret 
 …att sända föreläggandet/förbudet till Inskrivningsmyndigheten (Lantmäteriet) 

för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel (26 kap 15 §), för att det 
ska gälla mot kommande ägare. Kan bara göras om beslutet är meddelat mot 
fastighetsägare, tomträttshavare eller ägare till byggnad, anläggning eller 
anordning på fastighet. Exempelvis kan föreläggas att adressaten ska meddela 
miljönämnden senast x veckor innan markarbeten i form av grävning, 
schaktning och utförs inom fastigheten (aktuellt vid kvarlämnad eller befarad 
markförorening). Sådant föreläggande – som gäller över lång tid – bör 
antecknas i fastighetsregistret för att få avsedd effekt.59 

Verkställighet/rättelse, m.m. 
 …om föreläggandet/förbudet inte följs (kan räcka med att det finns en 

anteckning om att man talat med den ansvarige per telefon), ansöka hos 
kronofogdemyndigheten (KFM) att verkställa beslutet. Det gäller även om 
det inte förenats med vite.60 Handläggningsgång: Om man misstänker att man 
inte kommer att kunna få tillbaks kostnaden från den ansvarige ska man först – 

                                                            
57 prop. 1997/98:45, del 2 s. 283. Upphandling enligt LOU krävs dock inte (omstritt) eftersom arbetet inte 
ska göras åt myndigheten. Miljönämnden kan kräva att undersökning utförs av oberoende ackrediterad 
provtagare (MÖD 2011:45). Man behöver inte ha konstaterat en skada för att kräva undersökning, om man 
har uppgifter som visar att en miljöskada kan befaras (MÖD 2011:25). 
58 Bör förbehållas ärenden där skyndsamma åtgärder krävs för att förhindra skador. 
59 OBS att nämnden måste meddela inskrivningsmyndigheten när anteckningen ska tas bort, tex för att 
föreläggandet är uppfyllt eller har upphävts. Om en anteckning obefogat ligger kvar kan det påverka 
fastighetens värde, dvs skada ägaren ekonomiskt. 
60 Prop. 1997/98:45, del 2 sid. 277. Se 3 kap. 1, 20, 3 och 9 §§ samt 16 kap. 10–12 §§ utsökningsbalken, UB. 
Se även Naturvårdsverkets Handbok 2001:4 Operativ tillsyn ‐ Handbok med allmänna råd för 
tillsynsmyndigheten, sid 103 ff. 
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om det inte är bråttom - samråda med Naturvårdsverket eller Havs- och 
vattenmyndigheten. Beslutet tas. Det ska vara skriftligt och antingen ha vunnit 
laga kraft (därför behövs delgivningsbevis) eller ange att det ska gälla 
omedelbart även om det överklagas. Beslutet är ”exekutionstitel”. Kontakta 
KFM innan så att myndigheten kan förbereda sig. Ange i ansökan vilka 
entreprenörer som kan utföra åtgärden, samt uppgift om handläggare vid 
miljönämnden. Ansökan görs på KFMs blankett som kan laddas ner från nätet. 
Ansökningsavgift ska betalas. Kostnaderna för åtgärderna ska betalas av den 
ansvarige. Det finns ingen skyldighet för kommunen att stå för kostnaderna 
eller att förskottera dem till KFM.  
 

 …om rättelse på felandes bekostnad61. Om man misstänker att man inte 
kommer att kunna få tillbaks kostnaden från den ansvarige ska man först – om 
det inte är bråttom - samråda med Naturvårdsverket eller Havs- och 
vattenmyndigheten. Beslutet kan meddelas utan föregående föreläggande eller 
förbud, om nämnden med hänsyn till risken för allvarliga skador finner att 
rättelse bör göras genast eller det finns andra särskilda skäl. Åtgärden får inte bli 
onödigt kostsam. Miljönämnden beställer alltså själv åtgärderna av 
entreprenörer etc och måste alltså förskottera/garantera kostnaderna.62  

Avgift och ersättning 
Som sagts tidigare ska ansvarig förorenare/verksamhetsutövare stå för kostnaderna 
för avhjälpande etc, men lagstöd krävs för att myndigheten ska få kräva ersättning 
för sina kostnader. Miljönämnden kan besluta om att den ansvarige ska betala 
avgift för nedlagd tillsyn (tid lagd på brottsanmälan är också tillsynstid), om det 
framgår av kommunala taxan att sådan avgift ska betalas. Den tid man lägger på att 
handlägga överklaganden får inte debiteras.  
 
Lagstöd finns för ersättning för utlägg när man beslutat om rättelse på felandes 
bekostnad (se ovan). För att begära ersättning för miljönämndens övriga 
tillsynskostnader (t.ex. egna anlyskostnader) krävs stöd i taxan. 
 
Överklagande 

Om man lämnar muntliga beslut på plats och beslutet går emot parten i fråga ska 
man ange hur det kan överklagas. Man bör också upplysa om möjligheten att få ett 
skriftligt beslut (se mer under ”föreläggande…” ovan). 

Beslut enligt miljöbalken av kommunal nämnd överklagas till länsstyrelsen. Beslut 
av länsstyrelsen överklagas till mark- och miljödomstol. Övriga beslut som 
kommunen tar enligt den lagstiftning som nämns i denna rapport, överklagas 

                                                            
61 26 kap 17 § miljöbalken. Det innebär att miljönämnden behöver utse annan att utföra det som den 
ansvarige borde gjort. Ang kostnader se prop 2007:21, sid 153. 
62 26 kap 18 § miljöbalken.  
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vanligen till Förvaltningsrätt. Kronofogdemyndighetens beslut om verkställighet 
överklagas till tingsrätten.  

Överklaganden ska vara skriftliga och ges in till den myndighet som fattade det 
beslut man vill överklaga. 

Observera att överklagandetiden löper tre veckor från det att myndigheten 
bevisligen delgav behörig företrädare hos parten.   



 

25  
 

LÄNKAR	,	LITTERATUR	
Lagstiftning 

finns tillgänglig på www.notisum.se och www.lagrummet.se 

Krisinformation m.m. 

http://www.krisinformation.se/web/Pages/Page____72912.aspx  

http://www.giftinformationscentralen.se/ 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Dricksvatten/Beredskap-/VAKA/  

Tillsynsvägledning m.m. 

Naturvårdsverkets handbok (2001:4) om operativ tillsyn. 

www.msb.se  

Material från miljösamverkan Västra Götaland Projekt Bränder och olyckor 
http://www.miljosamverkan.se/sv/Ovriga-sidor/Miljosamverkan-Vastra-
Gotaland/Dokument/Utgivet/Kemikalier-och-olyckor/Brander-o-utslapp-
Vagledning--02/  

Socialstyrelsen: Information om Internationella hälsoreglementet, dvs om 
karantänshamnar/-flygplatser 
http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/globaltsmittskydd/internationellahalsoregl
ementet(ihr) 

www.ledningskollen.se  

Hantering av kemikalier 

Cecila Alfredsson & Claes-Håkan Carlsson: Räddningstjänst och miljö 

Åtgärdskalender vid CBRNE-händelser (Socialstyrelsen m.fl. 2006) 

https://www.msb.se/ribdata/filer/pdf/22531.pdf (Räddningstjänst vid olycka med 
gaser) 

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/23525.pdf (Räddningstjänst vid olyckor med 
frätande ämnen) 

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Farlig-
verksamhet/Seveso/Kemikalieolyckors-miljokonsekvenser/ (Metod för grovanalys 
av miljöskador vid en potentiell kemikalieolycka) 
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BILAGA	1	 Flödesschema	med	rutin	vid	olycka	med	utsläpp	av	farliga	ämnen	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Olycka sker! 

Akuta 
åtgärder 

Miljötillsynsmyndigheten Räddningstjänsten 

Inkommande samtal – Är räddningstjänst larmad (112)? Är kustbevakning larmad om

olyckan är mer än 200 m från kusten (031‐7279100)?
A 

Inhämta information: (innan man åker ut om möjligt)
 

Vad har hänt?   Vad? När? Hur? Var? 

Omfattning?  Typ av utsläpp? Ämne? Utsläppsmängd? 

Utsläppsplats?  ‐ Jordart? Genomsläpplighet? 

  ‐ VA‐karta (dagvatten, spillvattenbrunnar) 

  ‐ Enskilda vattentäkter, vattenskyddsområden 

‐ Vattendrag (rödlistade arter,  badplats, vattenskyddsområden etc.) 

  ‐ Nära tätbebyggelse? Omr. för KM? 

  ‐ Fornlämning/kulturminne/gärdsgård – Beakta försiktighet. Kontakta Lst! 

Intressenter?  Vattenmottagare (VA‐bolag)? Väghållare? Markägare? Verksamhetsutövare?  

  Restvärdesledare? 

Riskanalys  Vad kan hända? Hotas vattentäkt, natur eller människors hälsa? Behöver 

allmänheten varnas? Kolla spridnings‐beräkning i RiB, kolla kem‐risk m.h.a. 

valfri kem‐databas eller med Kemiakuten (020‐996000) 
 

Avgör huruvida miljöinspektör behövs på plats! Vid utfärd, ta med akutväska innehållande 

provtagningsutrustning, ev. extra utrustning såsom skyddsutrustning, PID m.m. 

B 

På olycksplats: (Det är bra att ha någon tillgänglig på kontoret medan man är ute, för hjälp

med kartor, telefonnummer m.m. ) 

1. Uppdatera dig själv om läget – fyll i checklistan som stöd! 

2. Dokumentera med kamera + markera på karta! 

3. Pågår räddningsarbete? 

a. Om ja: 

 Bistå Räddningstjänsten med råd och sakkunskap för bästa möjliga förebyggande 
effekt inför vidare arbete. 

b. Om nej: 

 På vilka grunder har den avslutats, och vem har gjort bedömningen? Är denne 
sakkunnig? 

 Vem har man lämnat över till? (VU, FaÄg, Försäkringsbolag? RVR?)  
 Vilka anvisningar har givits till den som är ansvarig / tagit över ärendet? 

4. Miljöbrott? Säkra bevis genom provtagning, och kontakta polisen (11414) 

C 

På olycksplats 

1. Stoppa läcka och/eller samla upp ytligt 

utsläpp 

2. Överväg resursbehovet ‐ begär förstärkning 

direkt vid behov (ex Perstorp) 

3. Begränsa utbredningen av vätskan, via ex 

enklare invallningar 

4. Var har olycka skett? ‐ kontrollera via 

kartstödet. Info och rådgivning. 

a. Nära kommunal vattentäkt 

 SOS! Sök vattenmottagare (VA‐bolag) 

samt miljötillsynsmyndighet 

b. Nära sjö, vattendrag 

 Sök miljötillsynsmyndighet 

c. Nära enskild vattentäkt 

 Sök miljötillsynsmyndighet 

d. Mindre olycka 

 Sök miljötillsynsmyndighet vid behov 

5. Kontrollera på kartstödet, exakt position, 

vad det är för underlag i marken samt 

avstånd till skyddszon/vattentäkt/brunnar. 

6. Be SOS att söka Insatschefen och Miljö‐RVR‐

ledare för assistans och hjälp i beslut.  

7. Innan överlämning, försäkra om att följande 

fyra punkter redan är uppfyllda: 

a. Behov av akut ingripande 

b. Hotade intressets vikt 

c. Kostnadseffektivt 

d. Omständigheter i övrigt (annan som kan 

avhjälpa) 

2

Räddningstjänst inhämtar information och 

åker ut på plats 
1
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På olycksplats, ej längre akut 
1. När räddningsarbetet avslutats och lämnats över, behövs fortfarande sanering? Gör 

kompetent bedömning! 

2. Finns ansvarig VU? Finns annan ansvarig? Behöver miljörestvärdesledare kontaktas? 

3. Om möjligt, tillse så att vidare sanering sker omgående på uppdrag av den som är ansvarig för 

avhjälpande. 

4. Använd vid behov möjligheten till muntliga fältbeslut och komplettera med skriftligt 

föreläggande i efterhand.  

5. Miljötillsynsmyndigheten beställer aldrig sanering själv, men kan vid trängande behov besluta 

om åtgärd på felandes bekostnad! 

6. Tänk på att eventuella intressenter måste kontaktas. Markägare måste godkänna innan 
sanering påbörjas! 

7. Ställ krav på vart uppgrävda massor tar vägen! 

8. Lämna ”Information inför sanering” till ansvarig och entreprenör om de kommit till platsen. 

D 

Efterarbete
‐ Diarieför arbetet 

‐ Ta reda på uppgifter som saknas i checklista 

‐ Skicka vid behov ut anteckningar eller skriftligt beslut 

‐ Eventuell uppföljning av saneringsarbetet 

‐ Invänta rapport från sanering inkl. mottagarbevis med invägningsuppgifter från 

anläggning som tar emot schaktmassor 

‐ Meddela VU genom beslut att ärende avslutas 

E

På olycksplats, ej längre akut 
1. Kontakta övriga berörda för överlämning 

och samordning av saneringsinsatsen ex. 

ägare, väghållare (trafikverket). Dela ut 

”Information inför sanering”. Vid försäk‐

ringsrelaterad miljöskada, sök alltid miljö‐

restvärdesledare alternativt försäkrings‐

bolaget direkt. 

2. Följ upp vem som tar hand om eventuellt 

kontaminerat adsorptionsmedel och 

förorenade massor. 

3. Skicka över insatsrapport till miljötillsyns‐

myndighet 

4. Informera Länsstyrelsen om miljöskadan i 

enlighet med förordningen 6kap 1§ LSO. TiB 

kan vid behov sökas via SOS.

3

Sanering VU

‐ Dialog med miljötillsynsmyndigheten: 

Dokumentet ”Information inför 

sanering” (+ ev. beslut) 

‐ Sanering 

‐ Lämna in rapport från sanering och 

mottagarbevis med 

invägningsuppgifter från anläggning 

som tar emot schaktmassor 

4

Icke akut fas 
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BILAGA	2	Checklista	vid	olycka	med	utsläpp	av	farliga	ämnen	
 

Checklista  
 
Larm till miljökontoret ............................................................................................................................  
 
Namn och tel-nr till den som larmat: .........................................................................................................  
 
Datum och tid: ............................................................................................................................................  
 
Räddningstjänsten / Kustbevakningen larmad    Ja       Nej  När? ....................................................  
 
Kontaktpersoner på Rtj/Kbv: .....................................................................................................................  
 
 
Utsläppet/olyckan .....................................................................................................................................  
 
Skadeplats: .................................................................................................................................................  
(Fastighetsbeteckn., adress) 

Lägesbeskrivning:  .....................................................................................................................................  
(Mer exakt lokalisering) 

Datum och tid: ............................................................................................................................................  
 

Bilder tagna   Ja       Nej   
 

Typ av skada: .............................................................................................................................................  
 

Typ av olja/kemikalier: ..............................................................................................................................  
 

Produktnamn: .............................................................................................................................................  
 

Övriga uppgifter: ........................................................................................................................................  
 

Utsläppet pågår    Nej      Ja ..............................................................................................................  
 

Beräknad mängd: .......................................................................................................................................  
 

Olyckan/utsläppet orsakad av: ...................................................................................................................  
(Namn, adress, tel nr) 

Väderförhållanden: .....................................................................................................................................  
 

Vad är känt om ämnet ................................................................................................................................  
 

Vätska:   tung  lätt   vattenlöslig   annat .........................................................  
 

Gas:   tung      lätt  annat ........................................................................................  
 

Fast ämne:   pulver     damm  annat ........................................................................................  
 
 
 

Kort beskrivning av händelsen samt vilka som lämnat uppgifterna ...................................................   
 

 ....................................................................................................................................................................  
 

 ....................................................................................................................................................................  
 

 ....................................................................................................................................................................  
 

 ....................................................................................................................................................................  
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Kontaktuppgifter till vittnen av händelsen och andra närvarande .....................................................  
 

 ....................................................................................................................................................................  
 

 ....................................................................................................................................................................  
 

 ....................................................................................................................................................................  
 

 ....................................................................................................................................................................  
 
 
Skador .......................................................................................................................................................  
 
Risk för förorening av: ...............................................................................................................................  

  mark   (risk för spridning genomsläpplighet, jordlager, avstånd till grundvatten) 
  dagvatten (brunnar, dräneringar, utsläppspunkter) 
  ytvatten    (sjöar, dammar, åar, diken, vattenföring strömmande eller stillastående) 
  grundvatten (risker för driksvatten, vattentäkter i närheten) 

  luft   (stoft/damm, gas tung eller lätt, spridningsförhållanden vind och inversion)  
  byggnader (spillvattenledningar, avloppsbrunnar, kabelkulvertar, bostäder) 
  annat…. 

     
Skadedrabbad yta, storlek: .........................................................................................................................  
 

Skyddsobjekt i närheten: ............................................................................................................................  
(vattentäkt, vattendrag, bostad, tomt, annat) 

 
 
Släckvatten ................................................................................................................................................  
 

Omhändertagande ......................................................................................................................................  
 

Vart tar släckvattnet vägen .........................................................................................................................  
(Dagvattennät, infilteras i mark, annat) 

Mängd och utseende ...................................................................................................................................  
 
 
Om miljöbrott ...........................................................................................................................................  
 
Brottsmisstanke  Nej  Ja, enligt §: .............................................................................................  
 

Polisen larmad  Nej  Ja  När och av vem? ...............................................................................  
 

Kontaktpersoner: ........................................................................................................................................  
 

  Polisanmälan gjord av vem: ................................................................................................................  
 

När? ............................................................................................................................................................  
 

Bevismaterial säkrat    Nej       Ja, följande bevis: ............................................................................  
 
 
Om fordonsolycka ....................................................................................................................................  
 
Registreringsnummer: ................................................................................................................................  
 
Fordonstyp: ................................................................................................................................................  
 
Fordonsfabrikat: .........................................................................................................................................  
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Fordonsägare: .............................................................................................................................................  
 
Kontaktpersoner: ........................................................................................................................................  
 
Mark/egendomsägare: ................................................................................................................................  
(Drabbat område) 

Försäkringsbolag: ............................................................................ Inkopplat på ärendet?   Nej   Ja 
 
Kontaktman: ...............................................................................................................................................  
 
Försäkringstagare: ......................................................................................................................................  
 
 
Kontroll och sanering ..............................................................................................................................  
 
Mark/egendomsägare: .......................................................................................................................... ….. 
(Drabbat område, nämn, adress tel nr) 

 
Kontaktpersoner: ........................................................................................................................................  
(Annan än ägaren) 

Försäkringsbolag: ............................................................................ Inkopplat på ärendet?   Nej   Ja 
    
Kontaktman: ...............................................................................................................................................  
 
Försäkringstagare: ......................................................................................................................................  
 
 
Kontroll och sanering ..............................................................................................................................  
 
Typ av åtgärder vidtagna: ..........................................................................................................................  
 
 ....................................................................................................................................................................  
 
Ytterligare behov av åtgärder: ....................................................................................................................  
 
 ....................................................................................................................................................................  
 
Typ av markanvändning:   KM    MKM 
 
Krävs provtagning:   Nej    Ja 
 
Prov tagna:    Nej       Ja:        Mark       Ytvatten       Grundvatten 
 
Tillsynsmyndigheten kan kräva provtagning och laboratorieanalyser. Minimikravet är då att 
Naturvårdsverkets riktvärden underskrids (rapport 5976 sid. 92-93). Typ av markanvändning 
bedömmer miljökontoret utifrån Natuvårdsverkets kriterier. 
 
Saneringsansvarig: .....................................................................................................................................  
(Namn,adress tel nr) 

 
Sanering utförd av: .....................................................................................................................................  
 
När utfördes sanering? ...........................  
 
Uppschaktat    Nej    Ja Ytan/storlek: ................................................................................................  
(schaktmassor i  ton) 
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Avfall från utförda insatser: .......................................................................................................................  
 
Avfall transporterat av: ..............................................................................................................................  
 
Mottagare av förorenade massor:  ..............................................................................................................  
 
 
Kontroll och sanering ..............................................................................................................................  
(Anteckna vilka muntliga beslut eller meddelanden som lämnats på plats, samt vem de lämnats till. Observera att muntliga beslut bör backas 
upp av skriftliga beslut som skickas i efterhand, och som kan överklagas! Sådana beslut måste skickas snarast möjligt. Om endast meddelande 
lämnats bör en tjänsteanteckning där meddelandet framgår skickas ut till mottagaren av meddeladet.) 
 
 

Muntligt beslut har lämnats:  Nej    Ja, till: .......................................................................  
 

Muntligt meddelande har lämnats:  Nej    Ja, till: .......................................................................  
 

Följande beslut eller meddelande har lämnats: ..........................................................................................  
 

 ....................................................................................................................................................................  
 

 ....................................................................................................................................................................  
 

 ....................................................................................................................................................................  
 

 ....................................................................................................................................................................  
 

 ....................................................................................................................................................................  
 

 ....................................................................................................................................................................  
 

 ....................................................................................................................................................................  
 

 ....................................................................................................................................................................  
 

 ....................................................................................................................................................................  
 

 ....................................................................................................................................................................  
 

 ....................................................................................................................................................................  
 

 ....................................................................................................................................................................  
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BILAGA	3	 Information	inför	sanering	av	förorenad	jord	

 

Information inför sanering av förorenad jord – läckage av 
vätska och risk för miljöskada 
 
 
Målsättningen är att saneringen ska ske så fort som möjligt och att all förorenad jord ska tas bort.  
 
I de flesta fall kan skadan begränsas ju snabbare saneringen genomförs. En omedelbar sanering bör 
alltså eftersträvas. Arbetet bör utföras av någon med kompetens/erfarenhet för att arbetet ska ske på 
ett säkert sätt.  
 
Saneringen får inte påbörjas innan markägaren har lämnat klartecken. 
 
Miljökontoret bör ges möjlighet att bedöma saneringens omfattning innan platsen lämnas av 
ansvarig. 
 
Vid större utsläpp, alternativt om utsläppet skett i en känslig miljö, kan miljökontoret kräva 
laboratorieanalyser av prov från schaktbotten och väggar. Minimikravet är då att Naturvårdsverkets 
riktvärden underskrids (Rapport 5976 sid. 92-93, se ”Villkor för sanering”). Typ av markanvändning 
bedömer miljökontoret med vägledning av Naturvårdsverkets kriterier.  
 
Saneringens omfattning bedöms av grävaren på plats, okulärt eller med hjälp av fältinstrument (PID). 
Utgångspunkten ska vara att ta bort all jord som förorenats. 
 
Beroende på till vilken anläggning jorden körs, kan en analys komma att krävas.  
 
Borttransport av förorenad jord ska ske med godkänd transportör och till godkänd mottagare. 
 
För att miljökontoret ska kunna ta ställning till om ställda saneringskrav är uppfyllda, ska en 
beskrivning av saneringens omfattning - yta och djup – redovisas samt vad bedömningen att det är 
färdigsanerat grundar sig på.  
 
Om du inte vidtar ovanstående åtgärder, kan miljönämnden komma att förelägga er att göra det. 
 
Redovisning av saneringen, eventuella provresultat från analyser och kopia av mottagarbevis med 
invägningsuppgifter skickas till: Här fyller varje kommun i sina egna uppgifter. 
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BILAGA	4	Akutväska/inspektörsväska	–	innehållsförteckning	
 

Innehåll Antal Mätparameter Kommentar 
Glasburkar 2 Olja i jord   

Provtagningsspade, rostfritt stål 1 Olja i jord Liten handspade. 

Små metallskedar, rostfritt stål 2 Olja i jord   

Jordprovtagare 1 Olja i jord Öppet rör. Kan behöva specialbeställas. 

Glasflaska 500 ml 1 Olja / vätska   

Plastburkar 2 Metall i jord Inkl nitrilhandskar 

Plastskedar 3 Metall i jord   

Plastflaska 1 Metall / vätska Inkl nitrilhandskar 

Teflonduk 1 Olja på vattenyta Inkl nitrilhandskar 

Plastspruta med slang 1 Olja / vätska   

pH-papper 1 pH   

Färgämne för spårning 1 -   

Kompass 1 - Vanlig kompass av mindre storlek 

Snöre på rulle 1 -   

Måttband 1 - Vanligt måttband 

Ståltråd på rulle 1 - Vanlig ståltråd 

Tejp på rulle 1 - Vanlig vävtejp eller fibertejp av något slag 

Sax i rostfritt stål 1 - Vanlig sax 

Kniv i rostfritt stål 1 - Vanlig arbetskniv 

Sidavbitare 1 - Vanlig sidavbitare 

Ficklampa 1 - Vanlig LED-ficklampa 

Varselväst 1 -   

Arbetshandskar (par) 1 -   

Andningsskydd 1 - Av engångstyp. Köps i förpackningar om 5 

Skyddsglasögon 1 -   

Öronproppar (låda 2x5) 1 - Av engångstyp. Köps i förpackningar om 12 lådor 

Överdragsrock 1 - Av engångstyp. 

Skoskydd 3 - Av engångstyp. 

Vinylhandskar (par) 3 - Av engångstyp. Köps i förpackningar om 100 

Våtservetter 4 - Vanliga våtservetter 

Plastpåsar 4 - Vanliga fryspåsar 

Torkpapper 10 - Vanligt hushållspapper 

Vermiculit (en påse) 1 - Följer med vissa miljökit 

Instruktionsrutiner ärendegång ! - Från Miljösamverkan Skåne 

Instruktionsrutiner provtagning ! - Nordkrims instruktioner kan användas 

Larmlistor ! - Tas fram lokalt 

Kartor med bergrund, jordmån och känsliga platser ! - Tas fram lokalt 

Anteckningsblock och pennor ! - Bör inkludera bläck, blyerts och spritpenna 

Kamera 1 - Digitalkamera 

Följande utrustning bör finnas tillgängligt på arbetsplatsen eller om möjligt i tjänstebilen, men kan av 
praktiska skäl ej ingå i en akutväska: 
Skaljacka + skalbyxor   

Kembeständiga stövlar   

Kembeständig overall       

Miljöprovtagningsbackar   

Indikeringsspray för PAH i asfalt   

Vattenprovtagare (bailer)   

Vätskeprovtagare av glas för profilprovtagning   

Brunnslocksöppnare   

Teleskophandtag ("Fiskespö")   

Spade   

Handborr för jordprovtagning       
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BILAGA	5	Exempel	på	telefonnummer	bra	att	ha	till	hands	
 

Exempel på telefonnummer bra att ha till hands i fält (minskas ned till 
plånboksstorlek och lamineras) 

 

Namn Telefon arbete Mobil Epost Hem 
Kollegor på 
miljöförvaltningen 
 

    

Miljönämndens 
ordförande 
 

    

Tekniska förvaltningen 
 

    

Vattenvårdsförbund 
 

    

Kadaverhämtning 
 

    

Lab, AlControll 
 

    

Lab, Als Scandinavia 
 

    

Lab, Eurofins 
 

    

Ledningsdragningar 
(www.ledningskollen.se) 
 

EON Elnät 
020-880020 
 

Fortum 
 

Telia Sonera 
 

Andra 

Livsmedelsverket 
 

018-175500    

Länsstyrelsen, djurskydd 
 

    

Länsstyrelsen, 
länsveterinär 
 

    

Länsstyrelsen, växel 
 

040-25 20 00    

Naturvårdsverkets växel 
 

010-6981000    

Nödvatten Dricksvatten 
(livsmedelsverket + 
VAKA gruppen 
 

020-302030    

Polisen, Vakthavande 
befäl 
 

    

Avfallsmottagare i 
närområdet 
 

    

Räddningstjänsten, jour 
brandchef 
 

    

SOS 
 

112    

Vattenverket, drift 
 

    

Avloppsreningsverket, 
drift 
 

    

Renhållningsbolaget 
 

    

Jourhem husdjur 
 

    

Kemiakuten 
 

020-99 60 00    

Oljejouren Charlotte 
GyllenhammarKontakt: 

charlotte.gyllenhammar@sw
eco.se 
Tel:+46 (0)8-6956167 
Mobil: +46 (0)72-5217136 

Ingrid Håstad 
ingrid.hastad@sweco.
se 
Tel: +46 (0)8 695 62 
79 
Mobil: +46 (0)734 12 
62 79 

Nicklas 
Törneman 
Kontakt: 

niklas.torneman
@sweco.se 
Tel: +46 (0)40 
16 70 14 
Mobil: +46 
(0)734 12 80 14 
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BILAGA	6	Förslag	till	beslutsmall	för	skriftligt	beslut	
 

Föreläggande om avhjälpande åtgärder efter olycka 
 

Den XX månad 20XX inträffade en olycka på XXX. Miljöinspektör XXX har varit på platsen och 
bedömt att avhjälpande åtgärder krävs. Om muntligt beslut eller meddelande lämnats på plats, 
redogör då här för vad detta innehöll: Följande muntliga beslut meddelandes på plats: XXX. 

Det muntliga beslutet kompletteras härmed med ett utförligare beslut om avhjälpande m.m. 

Beslut 

XXX (organisationsnummer XXX) föreläggs att utföra följande åtgärder med anledning av den 
olycka som inträffat på fastigheten XXX: 

1. Förorenade massor ska grävas upp och forslas bort från platsen. Massorna ska ersättas av 
andra massor som motsvarar de kvaliteter platsen hade innan olyckan inträffade. Åtgärdsmål 
för åtgärden är Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, [mindre] känslig 
markanvändning. Åtgärden ska vara genomförd senast 2 veckor efter det att detta beslut 
tagits emot. 

Val av åtgärdsmål beror på var olyckan inträffat. Om det inte är aktuellt att kräva provtagning enligt 
punkten 2 så är det heller inte aktuellt att ha ett sådant åtgärdsmål. Då kan någon av följande 
meningar användas: ”Åtgärdsmål för åtgärden är när jorden är fri från oljelukt.” ”Åtgärdsmål för 
åtgärden är när skada okulärt inte längre kan noteras.” I vissa fall behövs hela andra 
bedömningsgrunder, det beror helt på skadans karaktär. OBS! Fundera också kring ifall det finns fler 
åtgärder utöver grävning som bör vidtas. I vissa fall kan uppföljning av olika slag behövas. Denna 
mall omfattar inga sådana åtgärder. 

2. Åtgärden i punkten 1 ska utföras av någon med god kännedom om de inneboende risker som 
skadan innefattar, och åtgärdsmålet ska kontrolleras genom representativ provtagning. 

3. Uppgifter om uppgrävda massors transportkedja och destination ska dokumenteras för 
rapportering till miljönämnden. Med destination menas plats för eventuell användning om 
avfallet är återanvändningsbart, uppgifter om var, när och genom vilka metoder avfallet 
upphörde att vara ett avfall om avfallet är återvinningsbart, samt plats för slutlig deponering 
om avfallet inte är återanvändningsbart eller återvinningsbart. Detta krav gäller de uppgifter 
som är möjliga att få fram inom den tid för rapportering som framgår av punkten 5. 

4. Om problem uppstår i samband med åtgärden ska miljönämnden kontaktas genast.  

5. Efter att åtgärden genomförts ska en skriftlig rapport lämnas till miljönämnden. I rapporten 
ska resultatet av åtgärderna redovisas, där det framgår vad som gjorts för att ovanstående 
punkter ska ha blivit uppfyllda. Rapporten ska vara inkommen till miljönämnden senast 3 
veckor efter det att åtgärden i punkten 1 slutförts.  

Föreläggandet meddelas med stöd av 26 kap. 9, 19 och 21 §§ miljöbalken (1998:808). 

Vardera av punkterna 1-2 i beslutet förenas med ett vite på X kr om föreläggandet inte uppfylls inom 
föreskriven tid. Lagstöd: 26 kap. 14 § miljöbalken. Ta med detta om det bedöms behövas. Beakta 
vilka punkter som verkligen behöver vite, och hur stora vitesbeloppen ska vara. 

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas. Lagstöd: 26 kap. 26 § miljöbalken. Ta med detta 
om det bedöms behövas.  

Beslutet är fattat med stöd av miljönämndens delegationsordning. 

Beslutet kan överklagas, se nedan. 
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Lagstöd 

Enligt 2 kap 8 § miljöbalken ansvarar alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller 
vidtagiten åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön, till dess skadan eller olägenheten har 
upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap. Den som är 
ansvarig för att avhjälpa en föroreningsskada ska i skälig omfattning utföra eller bekosta det 
avhjälpande som på grund av föroreningen behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada 
eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 26 kap. 19 § miljöbalken ska en verksamhetsutövare fortlöpande planera och kontrollera 
verksamheten för att motverka eller förebygga olägenhet för människors hälsa eller påverkan på 
miljön. Den som bedriver sådan verksamhet ska genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla 
sig underrättad om verksamhetens påverkan på miljön. 

Enligt 53 § avfallsförordningen (2011:927) får den som lämnar ifrån sig ett avfall enbart lämna 
avfallet till mottagare som har gjort den anmälan eller har det tillstånd som krävs för hanteringen. 
Avfallslämnaren har också enligt samma paragraf en skyldighet att kontrollera att mottagaren 
uppfyller detta krav. 

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får miljönämnden meddela de förelägganden och förbud som behövs i 
ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med 
stöd av balken ska efterlevas. 

Enligt 26 kap. 21 § miljöbalken får miljönämnden förelägga den som bedriver verksamhet eller 
vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i miljöbalken eller i föreskrifter som meddelats med 
stöd av balken, att till nämnden lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 
Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan 
verksamhet. 

Enligt 26 kap. 14 § miljöbalken får förelägganden förenas med vite. 

Enligt 26 kap. 26 § miljöbalken får miljönämnden bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart även 
om det överklagas. 

Miljönämndens bedömning 

Den skada som uppstått med anledning av olyckan som inträffade den XX månad 20XX är en 
föroreningsskada enligt 10 kap. miljöbalken. Ni hade som verksamhetsutövare möjligheter att 
förhindra att skadan skulle uppstå, och ni är därför ansvarig för avhjälpande åtgärder som återställer 
platsen till det skick den var i innan skadan inträffade. Anmälan om avhjälpande åtgärder enligt 28 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd bedöms inte behövas i det här 
fallet, eftersom fördelarna med snabba åtgärder bedöms vara större än riskerna för spridning och 
exponering i samband med åtgärdens utförande. Observera att vissa skador som orsakats genom 
olyckor faktiskt är så pass immobila för tillfället och så pass allvarliga i övrigt att det är mer 
tillämpligt att kräva en anmälan i vanlig ordning. Att skadan uppstått nyligen innebär inte per 
automatik att anmälan inte är tillämplig. 

För att säkerställa att skadan verkligen avhjälps krävs kontroll av sakkunnig som kan bedöma när 
åtgärden är tillräcklig. Sakkunskap krävs även hos den ska utföra själva åtgärden, då föroreningens 
inneboende egenskaper utgör risker för miljö och för människors hälsa. 

De massor som grävs upp genom åtgärden är ett avfall, och ska behandlas som ett sådant avfalls ska i 
första hand återanvändas och i andra hand återvinnas. Eftersom det aktuella avfallet består av 
förorenade massor som grävts upp på grund av sitt föroreningsinnehåll är det omöjligt att använda 
massorna till samma användningsområde som tidigare utan att några risker ökar. Avfallet behöver 
därför behandlas först innan det kan återanvändas. I vissa fall kan det vara mer miljömässigt 
fördelaktigt att massorna återvinns på annat sätt, exempelvis genom användning på lokaler där 
känsligheten inte är lika hög. Behandling som innebär att avfallet kan användas till motsvarande 
samma användningsområde som innan föroreningen uppstod är dock i normalfallet att föredra. Hur  
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återanvändning och återvinning ska ske är reglerat genom miljöbalken, och det är därför viktigt att 
den som tar emot avfallet har de kunskaper som krävs för att hanteringen ska ske på rätt sätt. 

Övrig information 

Ni är välkomna att kontakta ärendets handläggare om något i beslutet är oklart. Kontaktuppgifter 
finns på första sidan till denna skrivelse. 

Information om tillsynsavgift 

Infoga kommunens gängse information om tillsynsavgift. 

Information om hur man överklagar 

Infoga kommunens gängse information om överklaganden. 

Mottagningskvitto 

Skicka beslutet med mottagningskvitto enligt kommunens gängse rutiner. 
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BILAGA	7	Seminariematerial	med	exempel	på	fall	(utdelas	på	seminarierna)	
 

Exempel 1, Lastbil som hamnat i diket 
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Exempel 2, Olja i bäck 
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Exempel 3, Verkstadsbrand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne, 

Kommunförbundet Skåne och Skånes kommuner.  

Uppgiften är att effektivisera tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

www.miljosamverkanskane.se

Länsstyrelsen i Skåne län 
205 15 Malmö 
Besöksadress: Kungsgatan 13 
Tel 040-25 20 00 vx 
Fax 040/044-25 22 55 
www.lansstyrelsen.se/skane

Kommunförbundet Skåne 
Box 13 
264 21 Klippan 
Besöksadress: Storgatan 33  
Tel: 0435-71 99 00 vx 
Fax: 0435-71 99 10 
www.kfsk.se

Skånes kommuner
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