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1. Problembeskrivning 
 
I Sverige finns ett stort antal potentiellt förorenade områden och enligt miljömålet Giftfri miljö ska 
åtgärder vidtas så att problemen med förorenade områden i sin helhet ska vara lösta allra senast 
2050 (nationellt delmål 7). Dessförinnan ska områden som innebär störst risk vara åtgärdade innan 
2010 (nationellt delmål 6). Dessa mål ser i dagsläget inte ut att kunna uppnås. Länsstyrelsen har 
idag ansvar för att inventera nedlagda verksamheter samt pågående verksamheter där man är 
tillsynsmyndighet. Utöver dessa finns pågående verksamheter där kommunerna är 
tillsynsmyndigheter och där verksamheten kan innebära att det finns ett potentiellt förorenat 
område. 
 
För många verksamhetsutövare är kunskapen och medvetenheten om förorenade områden 
begränsad. För att öka andelen privatfinansierade åtgärder när det gäller efterbehandling så krävs 
ökad tillsyn av förorenade områden. Kommunerna i Skåne har generellt sett inte utfört någon 
inventering av pågående verksamheter, undantag finns. Därmed kan behovet av nödvändiga 
efterbehandlingsinsatser inte avgöras. Allmänt sett gäller att ju tidigare en verksamhetsutövare får 
kunskap om vilka miljöskulder som finns, desto snabbare kan insatser göras för att minimera 
föroreningsspridning eller åtminstone kan företaget börja budgetera för kommande insatser. 
 
En systematisk inventering och riskklassning enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av 
förorenade områden, MIFO, av kommunernas tillsynsobjekt leder till en ökad kunskap om 
förorenade områden för såväl myndigheten som för verksamhetsutövare/fastighetsägare och är ett 
bra verktyg för att ställa krav på verksamhetsutövare. Myndigheten kan starta upp dialoger med 
företagen som uppmärksammas på sina potentiella problem med föroreningar och kan informeras 
om hur de kan gå till väga för att utreda problemen närmare.  
 
1b . Metodbeskrivning 
 
Riskklassningen kommer i första hand att genomföras i MIFO fas 1, vilket innebär att uppgifterna 
kommer från intervjuer, kartmaterial, arkivstudier, årsrapporter etc. (se även Naturvårdsverkets 
rapport ”Metodik för inventering av förorenade områden”, rapport 4918). Möjlighet finns även att 
utföra klassning i MIFO fas 2, där miljötekniska markundersökningar redan har utförts. 
Myndighetens riskklassningar kommer att kommuniceras med verksamhetsutövare och eventuellt 
fastighetsägare.  
 



 
Kommunerna kommer att arbeta självständigt men med möjlighet till stöd från Länsstyrelsen.  
 
Projektet kommer att utvärderas och objekten följas upp.  
 
Krav ställs genom: 

• Miljömålet Giftfri Miljö 
• Miljöbalkens kap 2 och kap 26, eventuellt kap 10 vid konstaterad förorening 

 
  
2. Projektmål 
 
Projektets mål är att kommunerna ska komma igång med att inventera sina pågående verksamheter 
med avseende på förorenad mark enligt Naturvårdsverkets modell (MIFO – metod för inventering 
av förorenade områden). Detta ska uppnås genom utbildningsinsatser från Länsstyrelsen, 
framtagande av mallar och informationsmaterial samt uppföljningsmöten och utvärdering. 
Projektmål, se tabell 1. 

  
Tabell 1. Projektmål 
Projektmål Beskrivning Tidpunkt 
P1 Länsstyrelsen håller utbildning i metodiken 

för inventering av förorenade områden 
(MIFO) samt går igenom 
branschkartläggningen (BKL) 

15 sep 2010, 
Hässleholm 
 

P2 Deltagande kommuner väljer ut lämpliga 
objekt att inventera. Motivering bör finnas. 

Sep-okt 2010 

P3 Framtagande av informationsmaterial 
- Information för utskick till 

verksamhetsutövare/fastighetsägare, 
- mallar/formulär för inhämtande av  
info från verksamhetsutövare, 
- ev. allmän information om MIFO 

Tas fram under 
våren 2010 
 
Utskick av info-mtrl 
till VU och 
fastighetsägare 
Okt 2010 

P4 Framtagande av ev. föreläggande/skrivelse till 
verksamhetsutövare 

Tas fram under 
våren 2010 

P5 Tillfälle för diskussion och frågor på Lst, ev. 
även riktade kommunbesök 

MIFO-inv. ska 
komma in senast den 
28 feb 2011? 
 
Träff i mars 2011 

P6 Kommunerna färdigställer riskklassning av 
objekt 

Maj 2011 

P7 Kommunicering av riskklass till verksamhets-
utövare och ev. fastighetsägare 

Maj 2011 

P8 Uppföljning av projekt (i grupp eller hos 
enskilda kommuner) 

Juni 2011 

 
 
 
3. Långsiktiga effekter för målgrupper och intressenter 
 
Positiva effekter av ett projekt uppnås först en tid efter att projektet är avslutat och överlämnat till 
målgrupper och intressenter. De långsiktiga målen utgörs främst av att tillsynen av förorenade 
områden ökar och därmed åtgärder som undersökningar och vid behov efterbehandlingar. Detta 
leder i sin tur till att miljömålet Giftfri miljö kan uppnås. Långsiktiga mål, se tabell 2. 
 



 
 
Tabell 2. Långsiktiga effekter 
 

Långsiktiga 
effekter 

Beskrivning Koppling till 
projektmål 

Tidpunkt 

L1 Ökad tillsyn av förorenade 
områden 

  

L2 Uppnå delmålen inom 
miljömålet Giftfri miljö 

  

 
 
4. Målgrupp och övriga intressenter 
 
Projektet genomförs för att öka tillsynen av förorenade områden vid kommunernas (målgruppens) 
pågående verksamheter där man är tillsynsmyndighet. Genom ökad kunskap och tillgång till stöd 
ska kommunerna effektivt och likartat kunna bedriva sitt tillsynsarbete. 
 
Verksamhetsutövare kommer att beröras av projektet och få en möjlighet att få en bättre kunskap 
om föroreningssituationen på sin/sina fastighet/er. I vissa fall, där fastighetsägaren är en annan än 
verksamhetsutövaren kommer dessa också att beröras av projektet. 
 
 
5.  Avgränsningar 
 
Ingen utbildning av miljökonsulter kommer att ske.  
 
 
6. Projektorganisation - arbetsgrupp 
 
Christine Boman, Lunds kommun 
Patrik Karlsson, Landskrona kommun 
Emelie Severinsen, Lomma kommun 
Niklas Axheimer, Malmö kommun 
Kim Svitzer, Söderåsens miljöförbund 
Lizette Ekstrand, Ängelholms kommun 
Lotta Wallin, Åstorps kommun 
Jessica Bernfreed Ewald, Länsstyrelsen 
David Lalloo, Länsstyrelsen 
Göran Jansson, Länsstyrelsen/Miljösamverkan Skåne projektledning 
Bo Persson, Kommunförbundet Skåne/Miljösamverkan Skåne projektledning 
 
 
7. Tidplan 
  
Projektet pågår från den 2 mars 2010 till juni 2011. 
  
2 mars 2010 Starmöte för projektet 
 
2 mars 2010 – 16 april 2010 Framtagande utkast till informationsmaterial och 

dokumentmallar 
– information för utskick till   
   verksamhetsutövare/fastighetsägare 
– mallar/formulär för inhämtande av info från  
   verksamhetsutövare 
– ev. allmän information om MIFO 



 
– dokumentmall skrivelse/föreläggande till VU 

 
Utskick av kort information om seminariedagen   
   

16 april 2010 Projektmöte nr 2.  
Bearbetning av informationsmaterial och 
dokumentmallar 

  Utarbetande av inbjudan till seminariedagen 
Planering av seminariedagen (inbjudan, fördelning av 
arbetsuppgifter) 

 
Maj 2010 Projektmöte nr 3.  

 Färdigställande av mtrl och slutlig planering 
seminariedag 

 
6 september 2010 Projektmöte nr 4 
 
15 september 2010 Utbildning MIFO-metodik och branschkartläggning  
  Norra Station, Hässleholm 
  
16 september - oktober 2010 Kommunerna väljer ut lämpliga objekt att inventera. 

Utskick av info-mtrl till VU och fastighetsägare 
 
Okt 2010 – nov 2010 Utskick av förläggande/skrivelse till VU  
 
Dec 2010 – februari 2011 VU inkommer med MIFO uppgifter till kommunerna 
 
Februari 2011  Projektmöte nr 5 
 
Mars- april 2011 Tillfälle för diskussion och frågor på lst, ev. även riktade 

kommunbesök 
 
April – Maj 2011  Färdigställa av riskklassning 
 
Maj – Juni 2011  kommunicering av riskklass 
  
Slutet maj 2011 Projektmöte 6 
  
Juni 2011  Inläggning av uppgifter i databas 
 
Juni 2011 Projektavslut   

 
 

8. Resursramar 
 
a. Personalresurser 

Tidsåtgången för medverkan i arbetsgruppen bedöms innebära sammanlagt 2-3 veckors 
arbetsinsats i form av arbetsgruppsmöten och annat arbete. Deltagande i arbetsgruppen 
sker inom ramen för ordinarie anställning. Även kostnader för resor till 

      arbetsgruppsmöten och andra aktiviteter regleras som kostnader i tjänsten. 
b. Övriga kostnader 

Vid seminarier som arrangeras inom ramen för Miljösamverkan Skåne utgår en 
Deltagaravgift som normalt inte överstiger 800 kr för heldag. Vid medverkan i 
aktiviteten utgår ingen deltagaravgift. Vid deltagande utan aktiv medverkan reduceras 
avgiften med 30 % inom det delprojekt som man själv medverkar i. 



 
Inom Miljösamverkan Skåne finns ingen särskild projektbudget. Eventuella kostnader 
som kan uppstå inom respektive delprojekt ska i förväg godkännas av projektledningen. 
Informationsmaterial som skickas ut till verksamhetsutövare/fastighetsägare bekostas av 
den enskilda tillsynsmyndigheten. 

c. Tidredovisning 
Arbetsgruppsdeltagarna noterar själv den egna tiden som avsätts för arbetsgruppsmöten 
och annat projektarbete. Tidredovisningen lämnas vid slutrapportering till 

                   projektledningen. Om den bedömda tidsåtgången markant förväntas överskridas bör 
 projektledningen snarast informeras om detta. 
 
 

9. Samordning 
 
Samordning sker med liknande projekt i andra län, bl. a. med Jönköpings- och Östergötlands län. 
En viss samordning sker med Miljösamverkan Skåne-projektet kring vattenskyddsområden.  
 
 
9. Kommunikation 

 
� Intern kommunikation  

 Rapporter eller skrivelser som innehåller bedömningar och ställningstaganden med 
 riktlinjer eller rekommendationer skall underställas projektledningsgrupp och 
 styrgrupp för granskning och godkännande innan publicering får ske. Remissförslag 
 ska tydligt framgå, dels i missiv till remissen, dels i själva rapporten t.ex. genom att 
 text ”remiss” eller ”arbetsmaterial” finns tryckt över rapportens sidor 
 (vattenstämpel). Sådant remissförslag behöver dock inte underställas ovan nämnda 
 granskning och godkännande. Projektledningens representanter i arbetsgruppen 
 svarar för den löpande interna kommunikationen med projektledningsgrupp och 
 styrgrupp. Delrapporter och slutrapport inom projektet ska lämnas till 
 projektledningsgruppen och styrgruppen enligt tidplan ovan. Sådant material ska före 
 publicering underställas projektledningsgrupp och styrgrupp för granskning och 
 godkännande i de fall det innehåller bedömningar och ställningstaganden med 

 riktlinjer eller rekommendationer. 
� Extern kommunikation  

 Projektets intressenter kommer att bli kontaktade vid kommuniceringen av riskklass. 
 
 
11. Plan för utvärdering av effektmål 
 
Uppföljningen av de långsiktiga effekterna av projektet sker lämpligen ett halvår till ett år efter 
avslutat projekt genom en förfrågan till kommunerna.  
 
 
12. Överlämnande och avslut 
 
Projektet överlämnas till styrgruppen för Miljösamverkan Skåne. En rapport tas fram av 
arbetsgruppen. 
 
 
 

Miljösamverkan Skånes arbetsgrupp i projektet Förorenad mark 
 
 


