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Förord
Hur kan förorenade områden och efterbehandling av dem beaktas och hanteras i den 
fysiska planeringen som styrs av plan- och bygglagen, PBL? Det har varit huvudfrå-
gan i ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket och Boverket. Projektet, har bl.a. 
innefattat en genomgång och jämförelse av miljöbalkens och plan- och bygglagens 
bestämmelser om föroreningar i mark och byggnader och resulterat i denna rapport. 
I rapporten redovisar vi lagarnas behandling av frågan t.o.m. december 2005. 

Det görs ingen tydlig koppling mellan förorenade områden och den fysiska 
planeringen i vare sig miljöbalken eller plan- och bygglagen och inte heller i 
förarbetena till dessa lagar. Naturvårdsverket och Boverket anser detta vara en 
brist och har lyft frågan till plan- och bygglagskommittén. PBL-kommittén har i 
september 2005 presenterat sitt slutbetänkande, vari de föreslår att det ska vara 
möjligt att i detaljplan, som villkor för bygglov, ställa krav på att efterbehandling 
av ett förorenat område ska ha genomförts. PBL-kommitténs förslag kommer med 
stor sannolikhet att i detta hänseende accepteras och föranleda en ändring i lagen. 
Väsentliga delar av innehållet i denna rapport blir alltså snart inaktuellt. Vi avstår 
därför för närvarande att trycka rapporten. Då framtaget material ändå bör vara 
av intresse har Naturvårdsverket och Boverket valt att rapporten i nuvarande ut-
formning görs tillgänglig på verkens hemsidor. Vår ambition är att, när beslut om 
ändring i PBL tagits, omarbeta och därefter låta trycka rapporten. 

Vår avsikt med rapporten är främst att informera om frågor kring förorenade 
områden och fördelar med att samordna processerna för efterbehandling enligt miljö-
balken och fysisk planering enligt PBL. Den bör också kunna öka förståelsen mellan 
planerare och miljöansvariga och inspirera till samarbete mellan aktörerna. Rapporten 
vänder sig till de aktörer som är berörda av frågan om förorenade områden och som 
inte är helt insatta i frågans hantering enligt både miljöbalken och plan- och bygglagen. 
Målgruppen är i första hand de tjänstemän och politiker på regional och lokal nivå 
som sysslar med planering respektive miljö- och hälsoskydd och som har behov av att 
känna till mer om det regelverk som kollegorna arbetar efter. Vår förhoppning är att 
även byggherrar, exploatörer och verksamhetsutövare kan ha nytta av rapporten.

Arbetet har följts av en referensgrupp med företrädare för länsstyrelserna i Jön-
köpings och Västernorrlands län, Stockholms stad och Trosa kommun, Kommun-
förbundet (numera Sveriges Kommuner och Landsting), Statens Geotekniska 
Institut och konsultbranschen. Projektets styrgrupp har bestått av företrädare för 
Naturvårdsverket, Boverket och Kommunförbundet.

Ingegerd Andersson, enheten för förorenade områden, Naturvårdsverket har varit 
projektledare. Från Boverket har Jeanette Conradsson och Ingemar Palm deltagit. Ulf 
Ranhagen, SWECO och BM Media AB har utformat visst bildmaterial. Ansvariga en-
hetschefer har varit Dea Carlsson och Christer Litzell på Enheten för förorenade områ-
den, Naturvårdsverket, och Dick Larsson och Mårten Dunér på Planenheten, Boverket.

Stockholm och Karlskrona i september 2006

Naturvårdsverket och Boverket

Kerstin Cederlöf Micaela Schulman
Direktör Miljörättsavdelningen Chef för samhällsbyggnadsdivisionen
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Läsanvisning
Rapporten börjar med en orienterande del och fördjupas därefter i två steg:
 I. Orientering om förorenade områden i fysisk planering.
 II. Fördjupning om förorenade områden i fysisk planering och vilka myndigheter   
  och andra som berörs.
 III. Vad säger lagen.

Dessutom finns i rapportens avslutande del:
 IV. Ordförklaringar och tips om vidareläsning i tryck och på Internet. 

Det är vår förhoppning att denna struktur och de många rubrikerna ska hjälpa Dig 
som läsare att hitta fram till de avsnitt som intresserar Dig.
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Sammanfattning
Denna rapport belyser frågor om förorenade områden som ska planläggas och an-
vändas för nya ändamål. Den beskriver bl.a. förslag till arbetsgång vid efter-
behandling av förorenad mark med utgångspunkt från bestämmelserna i miljö-
balken (MB) och vid planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL) och poängterar 
vikten av samarbete mellan inblandade aktörer.

När föroreningsfrågan uppmärksammas tidigt i den fysiska planeringen kan 
mycket tid vinnas genom att inledande skeden av efterbehandlingsprocessen då kan 
löpa parallellt med planarbetet. Ju tidigare problemet uppmärksammas desto bättre 
är det. Beaktas föroreningsfrågan redan i översiktsplanen behöver behov av och 
krav på efterbehandling senare inte komma som någon överraskning. Länsstyrel-
serna, men även kommunerna, har sedan några år tillbaka arbetat med att identi-
fiera och inventera förorenade områden. Det är viktigt att denna kunskap om föro-
renade områden beaktas i den fysiska planeringen. I kommunernas översiktliga 
planer är möjligheterna störst för att anpassa kommunens utbyggnad efter dessa 
förutsättningar. De översiktliga planerna kan peka ut de områden som behöver un-
dersökas och efterbehandlas inför kommande detaljplanläggning och exploatering. 

En kommun är skyldig att ge lov till en åtgärd som stämmer med detaljplanen 
om det inte finns några andra hinder enligt PBL. Om marken är förorenad är det 
oberoende av vad detaljplanen säger möjligt att med stöd av miljöbalkens bestäm-
melser kräva efterbehandling av det förorenade området. Det är dock alltid en 
fördel att så tidigt som möjligt i en plan- och byggprocess identifiera misstänkta 
problem och vid behov åtgärda dem. Detta gäller i hög grad föroreningar i mark 
och byggnader. Planen kan då utformas så att bebyggelsen och nödvändiga efterbe-
handlingsåtgärder anpassas till varandra, vilket minskar risken för att planarbetet 
och senare exploateringsarbeten behöver avbrytas. 

Den detaljplaneprocess som föregår en exploatering utgör ett lämpligt tillfälle 
att undersöka området och pröva om exploateringen kan bära kostnaden för den 
efterbehandling som krävs för att möjliggöra föreslagen markanvändning. Under 
planprocessen utreds inte bara markförutsättningarna utan förslag till åtgärder 
för att efterbehandla området kan också tas fram tillsammans med den i planen 
föreslagna nya bebyggelsen. Vid den lämplighetsbedömning som ska göras vid 
upprättande och antagande av planer enligt plan- och bygglagen, ska hänsyn tas 
till markens beskaffenhet. För att ett område ska kunna anses lämpligt att bebygga 
krävs att eventuella föroreningar som utgör fara för människors hälsa åtgärdas. 
Vid beslut om detaljplaner för förorenade områden krävs därför ett beslutsunderlag 
som tillräckligt tydligt redovisar föroreningarnas art, omfattning och läge samt hur, 
när och vem som ansvarar för efterbehandlingen av området innan det bebyggs. 

Plan- och bygglagen ger, i skrivande stund (hösten 2005), inga möjligheter att 
med planbestämmelser reglera efterbehandlingsåtgärder. PBL-kommittén har i sep-
tember 2005 presenterat sitt slutbetänkande, SOU 2005:77. De föreslår ändringar i 
plan- och bygglagen som gör det möjligt att införa bestämmelser i detaljplan om 
krav på genomförda efterbehandlingsåtgärder som villkor för bygglov. Innan en 
sådan lagändring trätt i kraft måste föroreningsfrågan extra tydligt synliggöras i 
planhandlingarna. De föreslagna efterbehandlingsåtgärderna, som följd av genom-
förd markundersökning och analys, måste redovisas. Det kan finnas skäl att även 
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reglera åtgärderna genom civilrättsliga avtal mellan kommunen och aktuell(a) 
markägare och exploatör(er). Innebörden av dessa avtal och förutsättningar för 
planens genomförande bör anges i genomförandebeskrivningen. Detta tillväga-
gångssätt gör det möjligt för länsstyrelsen att bedöma om detaljplanen utformats 
med tillräcklig hänsyn till de boendes och övrigas hälsa. Länsstyrelsen ges därmed 
också en möjlighet att godta kommunens beslut att anta en detaljplan för ett föro-
renat område när planhandlingarna på ett godtagbart sätt beskriver aktuella föro-
reningar och hur de ska åtgärdas.
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Summary
This report examines issues relating to contaminated sites which are to be planned 
and used for new purposes. It describes proposals for the procedure to be followed 
in remediating contaminated land on the basis of the provisions of the Environ-
mental Code and in planning under the Planning and Building Act and emphasises 
the importance of cooperation between the parties involved.

If attention is given to the issue of contamination early on in physical planning, 
considerable time can be gained as the initial stages of the remediation process can 
run in parallel with the planning work. The earlier attention is paid to the problem, 
the better. If the issue of contamination is already considered in the comprehensive 
land-use plan, the need for and requirements of remediation will not come as a 
surprise later on. The county administrative boards, as well as the municipalities, 
have been at work on identifying and producing an inventory of contaminated 
sites for a number of years. It is important that this knowledge of contaminated 
sites is considered in the physical planning. The opportunities to adapt the building 
development of the municipality to this situation are greatest in the municipalities’ 
comprehensive plans. The comprehensive plans can identify those sites which need 
to be tested and remediated prior to detailed planning and development. 

A municipality is obliged to grant permission for an action which is in com-
pliance with the local development plan if there are no other objections under the 
Planning and Building Act. If the land is contaminated it is possible, regardless 
what the detailed development plan says, to demand remediation of the contami-
nated site under the terms of the Environmental Code. It is, however, always ad-
vantageous to identify problems and take action to deal with them as early as pos-
sible in a planning and building process. This applies to a great extent to 
contamination in land and buildings. The plan can then be formulated so that con-
struction and necessary remediation measures are harmonised, reducing the risk of 
planning and later development activities having to be interrupted. 

The detailed development planning process which precedes site development 
provides a suitable opportunity to examine the site and test whether the develop-
ment can bear the cost of the remediation required to make proposed land use 
possible. During the planning process not only are site conditions investigated, 
proposals for measures to remediate the site can also be drawn up in association 
with the new construction proposed in the plan. The nature of the land must be 
taken into account in the assessment of suitability which is to be made when plans 
are drawn up and adopted. If a site is to be regarded as suitable for building on, 
any contamination posing a hazard to human health must be dealt with. Decision 
support material which gives a sufficiently clear account of the nature, extent and 
status of the contamination and how, when and by whom the site has to be remedi-
ated must be given before construction begins. 

At the time of writing (autumn 2005), the Planning and Building Act does not 
offer any provision for regulating remediating measures with planning rules. The 
Planning and Building Act Committee presented its final report, SOU 2005:77, in 
September 2005. It proposes amendments to the Planning and Building Act which 
make it possible to introduce provisions in detailed development plans requiring 
remediation measures to be carried out as a condition for building permits. Until 
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such an amendment to the law has come into effect, the issue of contamination 
must be made highly visible in planning documents. The proposed remediation 
measures resulting from soil testing and analysis must be reported. There may be 
reason to also regulate measures through civil contracts between the municipality 
and one or more relevant land-owners and developers. The significance of these 
contracts and the conditions to be met for implementation of the plan should be 
stated in the description of implementation. This procedure makes it possible for 
the county administrative board to judge whether the sufficient consideration has 
been given to the health of the residents and others in formulating the detailed 
development plan. The county administrative board is thus also given an oppor-
tunity to accept the municipality’s decision to adopt a local development plan for 
a contaminated site when the planning documents describe in an acceptable way 
the contamination concerned and how it is to be remediated.
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En tickande miljöbomb
Farligt avfall har hittats på den tomt där kommunen har 
planer på att bygga nya bostäder. Detta missades helt 
under planprocessen. 

Problem när 
industritomt ska  
bli bostadsområde
■ Att det finns cancerframkallande ämnen i mar-
ken har inte uppmärksammats i översiktsplanen. 
Nu krävs efterbehandling av marken och bostads-
byggandet skjuts på framtiden. 

Byggprojekt sparar  
både tid och pengar
Marken behövde efterbehandlas och det 
var bråttom med de nya affärslokalerna. 
Planerings- och efterbehandlingsprocesserna 
drevs samtidigt vilket, enligt kommunen, 
sparat två år och många miljoner.

Förorenad mark 
upptäckt vid bygge  
av nya kontorslokaler
När man skulle påbörja byggandet av nya 
kontorslokaler upptäcktes höga halter av 
tungmetaller. Nu har projektet avstannat. 

Kommunens sporthall 
blir dubbelt så dyr
Kommunens köp av marken 1985 har visat sig bli en 
dyr affär. Marken innehåller giftiga ämnen och kommer 
att behöva efterbehandlas till höga kostnader. 

Del I: Orientering
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Fysisk planering1 och förorenade områden
Det finns uppskattningsvis 80 000 potentiellt förorenade områden i landet. Många 
av dem utgör mark som är attraktiv att använda för t.ex. bostäder, kontor eller 
affärscentra. Men innan något kan byggas på ett förorenat område måste det efter-
behandlas, det vill säga föroreningarna måste bort eller på annat sätt fås under 
kontroll.

Det finns en tågordning för efterbehandling liksom det finns en för den plane-
ring som föregår en exploatering. När dessa ordningar ska samordnas kan det upp-
stå en del problem. Efterbehandling tar tid och kostar pengar och det är ofta svårt 
att i förväg ange hur mycket resurser som krävs medan det ofta finns önskemål om 
att planeringen ska följa en snäv tidsplan.

Trots svårigheterna är det nödvändigt att samordna arbetet med förorenade 
områden med den fysiska planeringen. En samordning ger också en rad fördelar. 
Fysisk planering är ett utmärkt redskap för att påbörja arbetet med att minska 
miljöbelastningen från förorenade områden inte minst därför att planeringen kan 
medverka till att få fram pengar för efterbehandlingen. Detta genom att en ny 
plan med ökad byggrätt höjer områdets värde varvid kostnaderna för efterbehand-
lingen helt eller delvis kan bäras av exploateringen. Det är också så att planerings-
processen löper smidigare om uppgifterna kring förorenade områden i ett tidigt 
skede tas med i planeringen. 

Samarbete är viktigt
Ett praktiskt problem vid samordning av planering och hantering av förorenade 
områden är att frågorna hanteras av olika aktörer, med olika kompetenser och 
uppdrag. Det är också så att medan den fysiska planeringen regleras i plan- och 
bygglagen (PBL), så regleras frågan om förorenade områden i miljöbalken (MB). 
Ett väl fungerande samarbete mellan de olika aktörerna underlättar och minskar 
tiden för plan- och tillståndsprocesserna.

Idén med denna rapport är att öka förståelsen mellan planerare och miljöan-
svariga och inspirera till samarbete mellan aktörerna. Planerarnas förtrogenhet 
med plan- och bygglagen och dess tillämpning behöver föras samman med miljö-
experternas kännedom om miljöbalken och hur man går till väga vid efterbehand-
ling. Frågan om förorenade områden hanteras bäst i ett sådant samarbete.

Inom många kommuner och hos många länsstyrelser finns det sedan tidigare ett 
gott samarbete mellan professionerna. Frågan om förorenade områden är bara en i 
raden av miljöfrågor som berörs av den fysiska planeringen.

Förorenade områden som miljö- och hälsoproblem
Förorenade områden har huvudsakligen uppkommit genom utsläpp, spill eller 
olyckshändelser. Föroreningarna kan vara resultat av ett vedertaget beteende, ett 
tillståndsgivet förfarande eller ha hamnat där av någon annan anledning avsiktligt 
eller oavsiktligt. De flesta områdena har förorenats under efterkrigstiden och fram till 
1980-talet, men det har även skett senare och det tillkommer fortfarande nya sådana 
områden. Exempel på förorenade områden är gamla gasverkstomter, deponier, indu-
strifastigheter, bensinstationer och vattenområden med fibersediment. Förorening-
arna förekommer i mark, grundvatten, sediment, byggnader och anläggningar. 
Bland föroreningarna förekommer de giftigaste tungmetallerna kvicksilver, kad-

 1  i denna rapport avses planering enligt PBL
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mium, bly och arsenik och organiska föreningar som PCB, dioxiner, bekämpnings-
medel och cancerogena PAH:er. För flera av dessa ämnen råder numera förbud mot 
användning.

De förorenade områdena fungerar som sekundära punktkällor från vilka föro-
reningarna sprids. Påtagliga läckage förekommer från gruvavfall, fibersediment och 
en del deponier. Från andra områden är läckaget idag begränsat, men kan förväntas 
öka med tiden.

Förekomsten och spridningen av föroreningar från dessa områden hotar män-
niskors hälsa och miljön. Direktkontakt med föroreningarna och intag av vatten och 
födoämnen som innehåller föroreningar kan skada hälsan. Levnadsmiljön för arter 
som utgör en viktig del i den biologiska mångfalden är skadade på många platser. 
Detta hot måste på sikt undanröjas. I miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”, som an-
tagits av riksdagen anges att ”Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som 
skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden.”

Naturvårdsverket uppskattar att det finns cirka 80 000 potentiellt förorenade 
områden i landet. I princip var alla dessa identifierade vid 2005 års utgång. Miljö-
myndigheterna prioriterar vilka områden som ska efterbehandlas efter hur stor 
risken är för skada. Områden där föroreningarna är mycket giftiga, inte ligger stilla 
eller finns i stora mängder är mest angelägna att efterbehandla, medan andra om-
råden kan vänta ganska länge utan att det är någon fara. Men om ett område med 
föroreningar ska exploateras ändras prioriteringarna. Då finns bara en chans till ef-
terbehandling och det är i samband med att exploateringen genomförs.

Riksdagen har slagit fast att de nationella miljökvalitetsmålen, tillsammans med 
övriga nationella mål, ska vara vägledande för fysisk planering och samhällsbyg-
gande.

Berlinerblå cyanid på gasverkstomt. 
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MILJÖKVALITETSMÅL

Riksdagen har antagit sexton miljökvalitetsmål, som ska vara vägledande för 
miljöarbetet. Arbetet med miljömålen vilar på fem grundläggande värden: Vi 
ska främja människors hälsa, värna om den biologiska mångfalden, ta till vara 
de kulturhistoriska värdena, bevara ekosystemets långsiktiga produktionsför-
måga och trygga en god hushållning med naturresurserna. Detta är innebör-
den i en ekologiskt hållbar utveckling. 

Giftfri miljö - God bebyggd miljö
Det är främst miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” som berör förorenade områden. 
För detta mål har ett antal delmål som berör de statliga insatserna fastslagits:

”Förorenade områden ska vara identifierade, och inom minst 100 av de om-
råden som är mest prioriterade med avseende på riskerna för människors hälsa 
och miljön ska arbetet med sanering och efterbehandling ha påbörjats senast år 
2005. Minst 50 av de områden där arbete påbörjats ska dessutom då vara åt-
gärdade.” Av dessa delmål var bara identifieringen avklarad vid 2005 års utgång.

I november 2005 antog riksdagen nya delmål. ”Samtliga förorenade områ-
den som innebär akuta risker vid direktexponering och sådana förorenade om-
råden som idag, eller inom en nära framtid, hotar betydelsefulla vattentäkter 
eller värdefulla naturområden ska vara utredda och vid behov åtgärdade vid 
utgången av år 2010. Åtgärder ska under åren 2005-2010 ha genomförts vid 
så stor andel av de prioriterade förorenade områdena att miljöproblemet i sin 
helhet i huvudsak kan vara löst allra senast år 2050.” 

För att klara de antagna delmålen för efterbehandling har regeringen an-
slagit en relativt stor summa pengar. Detta anslag fördelas av Naturvårdsver-
ket och ska användas där det inte går att peka ut någon som enligt lagen ska 
ansvara för efterbehandlingen.

Även miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” har viss koppling till förore-
ningsfrågan. I detta sägs det att ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska 
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och glo-
bal miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”

Förorenad mark ofta attraktiv
I många kommuner finns det i eller i utkanten av tätorter mark som tidigare an-
vänts för industri, järnväg, hamn och andra ändamål, och som numera är attraktiv 
att bebygga med t.ex. bostäder, kontor eller affärscentra. Många gånger är dessa 
områden starkt förorenade och det krävs efterbehandling av marken för att den ska 
kunna tas i anspråk för nya ändamål. Markens framtida användning bestämmer 
graden av efterbehandling. 

Förändring av markanvändningen inom ett område ska i princip föregås av pla-
nering enligt PBL. Ett viktigt kriterium vid bedömning av om ett område är lämpligt 
att bebygga eller ej är markens beskaffenhet. Det är därför nödvändigt att beakta 
eventuella markföroreningar i den fysiska planeringen enligt PBL.
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Ofta blir det för bråttom
Efterbehandling av förorenad mark och byggnader sker ofta först i samband med 
att marken ska bebyggas eller på annat sätt exploateras. Det leder ibland till att 
arbetena får karaktären av ”brandkårsutryckningar” som utförs under stor tids-
press med i många fall sämre resultat och till högre kostnader än vad som hade 
varit fallet med bättre framförhållning. Frågan om efterbehandling av förorenade 
områden kommer ofta in alldeles för sent i processen och tidsåtgången för efter-
behandlingen underskattas. Den kommunala planprocessen innehåller de moment 
av överblick, långsiktighet och förutseende som arbetet med förorenade områden 
behöver tillföras för att bli mer effektivt och målinriktat.

Samordna planering och efterbehandling
Om föroreningsfrågan uppmärksammas tidigt i den fysiska planeringen kan mycket 
tid vinnas genom att inledande skeden av efterbehandlingsprocessen då kan löpa 
parallellt med planarbetet. Ju tidigare problemet uppmärksammas desto bättre är 
det. Beaktas föroreningsfrågan redan i översiktsplanen behöver behov av och krav 
på efterbehandling senare inte komma som någon överraskning. Om kommunen 
och exploatören i ett tidigt skede är medvetna om att området är förorenat och 
i vilken omfattning, har de möjlighet att bedöma kostnader och tid för efterbe-
handling och om exploateringen med hänsyn till detta är möjlig att genomföra. 
De nationella och lokala inventeringarna av förorenad mark utgör ett mycket bra 
planeringsunderlag.

Det finns även andra vinster att göra med att samordna den fysiska planeringen 
med processen kring efterbehandling av förorenad mark. Från planerarnas horisont 
gör samordningen det möjligt att minimera riskerna för att det dyker upp oväntade 
hinder i planeringsprocessen och att det utarbetas planer med inbyggda brister, som 
i förlängningen kan leda till att planen inte kan genomföras. Från de miljöansva-
rigas horisont ger en integrering av frågan i kommunens planprocess en möjlighet 
att på ett effektivt sätt synliggöra viktig information om ett ofta dolt miljöproblem. 
Samtidigt minskar då risken för att efterbehandlingen måste göras snabbt, oöver-
lagt och dyrt utan snarare kan göras med goda förberedelser och kostnadseffektivi-
tet.

De inledande skedena i efterbehandlingsprocessen bör alltid redovisas i de 
översiktliga PBL-planerna och utgöra grund för de efterkommande mer detalje-
rade planformerna. På detaljplanenivå blir samordningen av de båda processernas 
senare skeden beroende på planens syfte, föroreningarnas art och omfattning och 
kommunens/exploatörens vilja till framförhållning. 

Den bedömning av markens lämplighet för bebyggelse som sker i planärendet 
underlättas naturligtvis om efterbehandlingen är avslutad innan planen antas, figur 
1a. Det är dock inte särskilt rationellt eller kostnadseffektivt för exploatören att 
etablera sig på platsen både vid efterbehandlingen och senare vid genomförandet av 
planen. Även den osäkerhet som kommunen/exploatören upplever om vad som får 
byggas på platsen, innan beslutet om antagande av planen vunnit laga kraft, talar 
för att efterbehandlingen genomförs när planen är klar, figur 1b. För att en sådan 
tågordning ska var möjlig måste föroreningsfrågan tydligt synliggöras i planhand-
lingarna och föroreningarna vara av den art att efterbehandlingen kan ske inom en 
begränsad tid. De föreslagna efterbehandlingsåtgärderna, som följd av genomförd 
markundersökning och analys, bör redovisas i planhandlingarna. Åtgärderna bör 
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bindas upp, t.ex. i civilrättsliga avtal mellan kommunen och aktuell(a) markägare 
och exploatör(er)2. Innebörden av dessa avtal och förutsättningar för planens ge-
nomförande bör anges i genomförandebeskrivningen. Detta tillvägagångssätt gör 
det möjligt för länsstyrelsen att bedöma om detaljplanen utformats med tillräcklig 
hänsyn till de boendes och övrigas hälsa. 

2 Att reglera vissa åtgärder, som inte kan regleras med planbestämmelser, med avtal är ett vedertaget sätt att binda upp genom-
förandet av detaljplaner. Det bör dock observeras att det finns en risk att avtalen inte kommer att fullföljas. Civilrätten medför ingen 
skyldighet att avtalen överförs på t.ex. en ny markägare/exploatör. Ett avtal kan även hävas
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Figur 1a. Samordning av efterbehandlings- och planprocesserna.
Efterbehandling före antagande av detaljplan, efter idé av Ulf Ranhagen/Bild Media AB.

Figur 1b. Samordning av efterbehandlings- och planprocesserna.
Efterbehandling efter antagande av detaljplan, efter idé av Ulf Ranhagen/Bild Media AB.



18

NATURVÅRDSVERKET OCH BOVERKET

Rapport 5608 Förorenade områden och fysisk planering

18

Det bör dock observeras att avtalen måste skrivas så att den ansvarige för efter-
behandlingen åtar sig att åtgärda även sådana problem som uppdagas under 
åtgärdsfasen. Det är inte ovanligt att det visar sig, när åtgärden påbörjas, att 
föroreningen har en annan utbredning eller omfattning än vad som antagits vid 
tolkningen av resultatet av markundersökningarna. Denna risk måste beaktas vid 
utformning av avtalet. Detta är extra viktigt med tanke på att tillsynsmyndigheten 
för det förorenade området inte är bundet av vare sig civilrättsliga avtal eller vad 
som förutsatts om efterbehandlingsåtgärder i planhandlingarna. Skulle det visa sig 
att tiden fram till dess att efterbehandlingen beräknas vara genomförd är mycket 
lång eller inte kan bedömas på grund av att föroreningarna är mycket allvarliga 
och omfattande eller av annan orsak bör kommunen överväga att avbryta plan-
arbetet. Drivs planen till antagande kan den ha förlorat sin aktualitet när efterbe-
handlingen har slutförts och godkänts. Planen kanske då måste ersättas med en ny. 
Naturligtvis kan man också tänka sig att arbetet med förorenade områden ligger 
före detaljplaneprocessen. Men då rör det sig om efterbehandlingar som initieras av 
miljöskäl snarare än exploateringsskäl. Exempelvis kan ett område behöva efterbe-
handlas utan dröjsmål därför att det läcker ämnen som hotar en grundvattentäkt. 
Om ett sådant område i framtiden blir aktuellt att bebygga bör detaljplanebeskriv-
ningen ange områdets historia och resultatet av efterbehandlingen. I de fall då 
föroreningarna avlägsnats i tillräcklig omfattning i förhållande till den tänkta nya 
markanvändningen är planärendet fritt från bekymmer som tas upp i denna rap-
port. Om det bedöms lämpligt att innesluta föroreningarna, kan behov uppstå att 
upprätta en detaljplan för området och ange en markanvändning som inte tillåter 
bebyggelse.
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I samband med efterbehandling hittade man dessa tunnor fyllda med organiska föreningar.
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3 Utvärdering av hur förorenade områden behandlats i den fysiska planeringen, MKB-centrum SLU, 2002-06-28.

Observera!
När kommunen antar en detaljplan innebär det att berörda fastighetsägare ges en 
rätt att under planens genomförandetid, använda och bebygga sin fastighet på det 
sätt planen anger. Den kommun som antar en detaljplan utan att ha full kontroll 
på föroreningsläget tar stora risker eftersom kommunen garanterar att marken är 
lämplig för det ändamål som detaljplanen anger. Därför måste föroreningsfrågan 
beaktas redan under arbetet med detaljplanen och planhandlingarna tydligt redo-
visa föroreningarnas art, omfattning och läge samt hur, när och vem som ansvarar 
för efterbehandlingen. 

Det är viktigt att påpeka att kommunen för närvarande inte kan skriva in ett 
villkor i detaljplanen om att området måste efterbehandlas innan bygglov ges. PBL 
ger helt enkelt inte den möjligheten, varför kommunen bör överväga att genom civil-
rättsliga avtal reglera privata exploatörers åtaganden för efterbehandlingen. PBL-
kommittén har uppmärksammats på dessa omständigheter och föreslagit att efter-
behandling av förorenad mark ska kunna utgöra villkor för lov. 

Det är också viktigt att observera att eftersom miljöbalken gäller parallellt med 
PBL kan tillsynsmyndigheten för ett förorenat område begära undersökningar och 
åtgärder oberoende av vad som redovisats i planhandlingar eller reglerats med civil-
rättsliga avtal.

”Svårt men viktigt” tycker plan- och miljöhandläggare
På uppdrag av Naturvårdsverket och Boverket har MKB-centrum SLU (2002) stu-
derat hur förorenade områden behandlats i kommunernas fysiska planering3. De 
konstaterade att frågan om förorenade områden ofta inte ägnats tillräcklig upp-
märksamhet under den kommunala planprocessen och i planerna. 

Studien visade att det var stor skillnad i hur föroreningsfrågan behandlades 
inom både länsstyrelserna och kommunerna. Bland insamlade detaljplaner fanns 
exempel på bestämmelser om förorenade områden med tveksam eller ingen rätts-
verkan. Ingen plan i studien uppfyllde alla de kriterier som satts upp för god hante-
ring av förorenade områden i planerna och under planprocessen. 

Flera av de intervjuade plan- och miljöhandläggarna tyckte att förorenings-
frågan var svår att hantera. Den tar längre tid och efterbehandlingen blir avsevärt 
dyrare än förväntat. De intervjuade tyckte dock att planering är bra för att belysa 
frågan, få utredningar gjorda och att få klarlagt hur saneringen ska finansieras. De 
intervjuade saknade bra vägledning om hur föroreningsfrågan kan hanteras i pla-
ner enligt PBL, vilka krav som kan ställas och vilka möjligheter det finns att med 
rättsverkande planer villkora och i övrigt reglera markanvändning och exploate-
ringsåtgärder inom förorenade områden.

Utredningsresultatet har påverkat framtagandet av och innehållet i denna 
rapport.
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Del II: Fördjupning

Foto: Helena Fürst, WSP
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Så hanteras förorenade områden
Arbetet med förorenade områden omfattar aktiviteter för att identifiera, under-
söka, analysera, bedöma och åtgärda förorenade områden samt uppföljning av 
dessa åtgärder. Verksamheten regleras i miljöbalkens 10 kapitel. Där regleras också 
ansvaret för efterbehandlingen. Huvudregeln är att den som förorenat ett område 
är skyldig att utföra eller betala för undersökning och efterbehandling om verksam-
heten pågått efter 1 juli 1969.

Miljötillsynsmyndigheten kan driva frågan om efterbehandling av förorenade 
områden genom att ställa krav på den ansvarige. Tillsynsmyndighet är antingen 
länsstyrelsen eller kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande. 

Ett omfattande arbete har pågått med att hitta förorenade områden. Detta 
eftersom ett delmål till miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” anger att landets föro-
renade områden ska ha identifierats senast år 2005. Naturvårdsverket konstaterar 
att länsstyrelsernas identifierings- och inventeringsarbete i princip blev klart till 
dess. De identifieringar och inventeringar som finansierats genom Naturvårdsverket 
kommer att finnas i ett dataregister hos respektive länsstyrelse. I vissa fall kommer 
där även att finnas inventeringar med annan finansiär.

Arbetet med efterbehandling kan löpa oberoende av om området avses plan-
läggas eller ej. När förorenade områden identifieras som högriskområden, t.ex. 
därför att läckaget av giftiga ämnen är stort, så är det skäl nog att efterbehandla 
området snarast även om området aldrig kommer att bebyggas. I andra fall kan, 
om det bedöms lämpligt att innesluta föroreningarna, behov finnas att upprätta en 
detaljplan för området och ange en markanvändning som inte tillåter bebyggelse. 
Vid upprättandet av detaljplaner för områden som ska bebyggas måste eventuella 
föroreningar i mark och byggnader beaktas.

Särskild metodik
Naturvårdsverket har tagit fram en Metodik för Inventering av Förorenade Om-
råden (MIFO). MIFO är indelad i två faser och syftar till att i fas 1 utifrån befint-
liga underlag ta fram möjliga förorenade områden och sedan i fas 2 undersöka om 
de faktiskt är förorenade. 

Första fasen, ”Orienterande studier”, inleds med en identifiering av objekt 
och branscher. Kunskap finns om vilka verksamheter som sannolikt har förorenat 
området. Därpå följer uppgiftsinsamling där tillgänglig information via kart- och 
arkivstudier används tillsammans med intryck från platsbesök och intervjuer. 
Orienterande studier avslutas med sammanställning, utvärdering, riskklassning och 
rapportering (se vidare bilaga A). Den andra fasen i MIFO, ”Översiktliga under-
sökningar”, inleds med rekognosering på platsen och upprättandet av en geokarta 
och en provtagningsplan. Sedan görs provtagningar i strategiskt utvalda punkter 
och analyser av relevanta parametrar. Översiktliga undersökningar avslutas med 
sammanställning, utvärdering, riskklassning och rapportering. Både när det gäller 
orienterande studier och översiktliga undersökningar så görs det alltså en riskklass-
ning på skalan klass 1 till klass 4, där klass 1 innebär störst risk. Riskklassningen 
ligger till grund för prioritering av fortsatta undersökningar. Att ett område bedöms 
tillhöra klass 1 innebär inte alltid att det faktiskt är förorenat men att risken för att 
det är förorenat är stor och/eller att konsekvenserna av om det är förorenat kan bli 
allvarliga. Ju mer och bättre underlag som tagits fram desto säkrare riskklassning 
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kan göras. Riskklassningen efter de översiktliga undersökningarna är därför säk-
rare än riskklassningen efter de orienterande studierna (se vidare bilaga B). 

De inventeringar som finansieras genom Naturvårdsverket görs för att identi-
fiera de mest förorenade objekten som ska prioriteras för framtida undersökningar 
och åtgärder. Inventeringarna koncentreras därför till de branscher där det är 
störst risk för att föroreningar har uppstått. Materialet är därför inte geografiskt 
täckande och behöver kompletteras med inventering av områden som troligtvis är 
mindre förorenade. Detta för att vara underlag i den fysiska planeringen.

Efterbehandlingsprojekt genomgår oftast följande skeden:
 • Initiering (bl.a. MIFO fas1), orienterande studie
 • Förstudie (bl.a. MIFO fas 2), översiktlig undersökning
 • Huvudstudie – undersökningar, utredningar
 • Förberedelse – projektering, ansökan om tillstånd, upphandling
 • Genomförande – efterbehandling, miljökontroll 
 • Uppföljning – kontroll, utvärdering, erfarenhetsåterföring

Så fort en förorening upptäckts ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten. An-
mälan ska ske även i de fall en ny förorening upptäcks på ett redan känt objekt. 
Även själva efterbehandlingen är anmälningspliktig om det finns risk för att föro-
reningen sprids på grund av efterbehandlingen, vilket det nästan alltid finns. Även 
om det inte är risk för att föroreningen sprids så kan efterbehandlingen vara anmäl-
ningspliktig, nämligen om den kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.

Vid efterbehandlingsåtgärder kan det också krävas olika typer av tillstånd enligt 
miljöbalken. Exempel på tillstånd som kan krävas är tillstånd för mellanlagring av 
farligt avfall. 

I november 2005 var cirka 11 900 förorenade områden riskklassade enligt 
minst MIFO fas 1.

Efterbehandling är en krävande verksamhet
Efterbehandling av förorenade områden är projekt som många gånger är av högre 
svårighetsgrad än traditionella bygg- och anläggningsarbeten. Ett stort antal efter-
behandlingsmetoder finns utvecklade. Svårigheterna består i att ta fram underlag för 
och välja rätt metod eller kombination av metoder och sedan kontrollera och följa 
upp entreprenaden på rätt sätt. Oftast behöver man ta prover under efterbehandlings-
arbetets gång för att kunna ta ställning till hur arbetet ska fortsätta under pågående 
entreprenad. Det gör det svårt att planera tidsåtgång och kostnader för arbetet med 
tillräcklig grad av precision. Det är inte möjligt att här i detalj gå in på hur efterbe-
handling av förorenade områden bör gå till. Till stöd för efterbehandlingsprojekt har 
Naturvårdsverket dock tagit fram vägledningar som omfattar de olika aktiviteterna 
från initiering till uppföljning (se vidare under Litteratur och lästips s. 54).

Det är sällan möjligt att återställa ett område till ursprungligt skick. När man 
väljer till vilken nivå området ska efterbehandlas utförs först en riskbedömning 
som ska svara på följande frågor:

• Vilka risker innebär föroreningssituationen idag och i framtiden? 
• Hur mycket behöver riskerna reduceras för att undvika skador på hälsa och miljö? 
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Det går att  göra en förenklad eller en fördjupad riskbedömning. Skillnaden mel-
lan de båda är att i den förenklade används de generella riktvärdena (NV, Rapport 
4638) medan man för den fördjupade tar fram platsspecifika riktvärden. När risk-
bedömningen görs ska man inte ta tekniska och ekonomiska hänsyn. Detta görs i 
samband med riskvärderingen och leder till att åtgärdsmål fastställs.

För att komma fram till vilka och hur långtgående åtgärder som ska göras 
behövs riskbedömningen som underlag. Ett annat underlag som behövs är beskriv-
ning av olika användbara tekniker, deras möjligheter och konsekvenser. Målen för 
åtgärderna arbetas fram genom att jämföra de olika tekniska alternativens konse-
kvenser och välja den teknik som totalt sett ger det bästa resultatet med avseende 
på riskreduktion och ekonomi. Detta kallas riskvärdering. Riktvärden ska inte 
direkt användas som mätbara åtgärdsmål utan att en riskvärdering utförts där 
tekniska, ekonomiska och andra aspekter tas i beaktande. 

Ett antal grundläggande krav och principer bör följas när åtgärdsmål ska arbe-
tas fram, t.ex.: 

• Åtgärderna ska reducera den risk det förorenade området innebär till godtag-
bara nivåer på ett kostnadseffektivt sätt. 

• Åtgärderna ska genomföras i ett sammanhang och på ett sådant sätt att det inte 
ska finnas risk att det senare krävs ytterligare efterbehandling av området. 

• Åtgärderna bör vara av engångskaraktär.
• Efterbehandlingsåtgärderna ska utföras så att den planerade framtida markan-

vändningen begränsas så lite som möjligt.

Provtagning för klassificering av förorenad jord.
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Naturvårdsverket håller på att utarbeta en vägledning om hur man tar fram 
åtgärdsmål och åtgärdskrav. Frågan behandlas även i Naturvårdsverkets Kvalitets-
manual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering 
(NV, Manual Efterbehandling). 

De generella riktvärdena (NV, Rapport 4638) och den modell för riktvärden 
(NV, Rapport 4639) som finns är framtagna för att användas för hela områden. 
Avsikten är alltså att se till hela områdets användning. Ett bostadsområde är t.ex. 
känslig markanvändning, KM, medan ett industriområde är mindre känslig mark-
användning med grundvattenskydd, MKM GV, eller utan, MKM. Det är inte me-
ningen att dela in området i sidled och/eller djupled för att ha olika riktvärden eller 
åtgärdsmål under hus, i rabatter, under gångvägar, under parkeringar eller dylikt. 
Det finns fler anledningar till detta, några av dem är: 

• risken ska reduceras så långt som möjligt – Naturvårdsverket anser att samma 
krav på att åtgärda förorenade områden ska gälla som redan gäller för industri-
ers utsläpp. Läckagen eller risken för läckage av föroreningar ska minskas till 
vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 

• en förorening ligger inte still – den förorening som lämnats kvar under gångvä-
gen kan dyka upp i lekparken. När föroreningar från ett område där högre hal-
ter accepteras sprids över till det område som ska ha lägre halter är riskerna större 
än vad som är önskvärt. Ju fler delområden desto troligare är en förorenings-
spridning som orsakar ökade risker.

• användningen av marken ändras – en parkeringsyta kan bebyggas eller bli 
lekpark i morgon. De åtgärder som vidtas bör tillåta sådana förändringar i an-
vändningen av marken som naturligt sker över åren.

• större risk för fel – vid efterbehandlingsentreprenaden är det svårt att hantera 
många olika massor med hög kvalitet i arbetet.

• omblandning av massorna vid kommande grävarbeten – mark grävs upp, 
t.ex. vid kabel- och ledningsarbeten, vilket leder till att förorenade massor kan 
hamna i renare områden.

• otydligt för framtiden – det är svårt att försäkra sig om att man även i framtiden 
kommer att känna till och ta hänsyn till de olika föroreningsnivåerna.

Pumpgrop i tjärförorenat område.
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Användandet av olika riktvärden på olika djup bör ske med stor försiktighet. Det 
kan dock i vissa fall vara godtagbart att en sådan indelning görs. Det är då viktigt 
att tänka på följande:

• hänsyn ska tas till både hälso- och miljöaspekter – det räcker alltså inte att 
bara skydda människors hälsa. När det gäller miljöaspekten är också mäng-
den föroreningar som lämnas kvar betydelsefull och det är viktigt att inte till-
låta ett utspädningstänkande vilket ju inte heller tillåts i övrigt miljöarbete.

• omblandning av massorna vid kommande grävarbeten – det kan särskilt behöva 
påpekas att ledningsgravar ofta grävs till tjälfritt djup och att detta djup varierar 
över landet.

• föroreningar som lämnas på större djup har ofta kortare väg till grundvatten 
– de har därmed större spridningsförutsättningar. Det är därför speciellt viktigt 
att extra noggrant bedöma spridningen och skyddsvärdet vid djupare liggande 
föroreningar. 

Hjälp med finansiering
När det gäller arbete med förorenade områden, utredningar och efterbehandling, 
finns det flera olika finansierings- och bidragsmöjligheter för de fall där det inte går 
att utkräva ansvar.

Om verksamhetsutövaren inte har möjlighet att uppfylla sitt efterbehandlings-
ansvar kan det finnas möjlighet att få ersättning från saneringsförsäkringen. Man 
bör vara medveten om att det finns försäkringsvillkor som starkt begränsar i vilka 
fall saneringsförsäkringen betalar ut ersättning och också vara beredd på att pro-
cessen kan ta tid. 

I dagsläget har Naturvårdsverket ett anslag som får användas för att åtgärda 
särskilt angelägna förorenade områden om det inte finns någon som enligt lag är 
ansvarig för utredningar och åtgärder. Bidrag lämnas till länsstyrelserna i form av 
två anslagsramar inom vilka länsstyrelsen får fördela medlen till olika objekt. Den 
första ramen är en ram för utredningar och den andra en ram för åtgärder. Länssty-
relsen får förmedla bidraget vidare till en kommun eller annan myndighet som tar 
på sig huvudmannaskapet för ett efterbehandlingsprojekt eller i övrigt utför utred-
ningar. Eftersom exploatören vid en exploateringssituation påtar sig ett visst efter-
behandlingsansvar så kan detta bidrag sällan användas i dessa situationer (s. 42). 

Det kan även finnas andra stöd till finansiering, t.ex. från EU. Länsstyrelserna 
kan ge aktuell information om vilka stödformer som finns tillgängliga.

Vems är ansvaret?
Enligt miljöbalken är det den som har bedrivit den förorenande verksamheten som 
har ansvar för efterbehandlingen, förutsatt att verksamheten bedrivits efter 1 juli 
1969. I många fall går det inte att finna någon ansvarig verksamhetsutövare. Före-
tag kan ha upphört att existera och i vissa fall vet man inte ens hur eller när föro-
reningen har uppkommit och då är det svårt att peka ut någon ansvarig. Om fastig-
heten med det förorenade området sålts efter den 1 januari 1999, då miljöbalken 
trädde i kraft, kan ansvaret falla på fastighetsägaren om han vid förvärvet borde ha 
upptäckt föroreningen, förutsatt att det ej går att identifiera någon ansvarig verk-
samhetsutövare. Gäller det en privat bostadsfastighet kan ansvar bara utkrävas om 
ägaren kände till föroreningen vid köpet (läs mer i Darpö, NV Rapport 5242).
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Fysisk planering och förorenade områden
Den fysiska planeringen, som kommunerna ansvarar för, bedrivs på olika nivåer 
(översiktliga och mer detaljerade) där varje nivå tjänar sina speciella syften. 
Det finns goda skäl att ta med frågan om förorenade områden i var och en av 
de olika nivåerna. Men det är också viktigt att frågan om förorenade områden 
behandlas med rätt detaljeringsgrad på de olika plannivåerna och under rätt skede 
i respektive planprocess. Detta avsnitt tar upp olika planformer, lov och tillsyn 
enligt plan- och bygglagen och hur förorenade områden kan beaktas på de olika 
nivåerna. Detaljplanen och dess olika handlingar beskrivs lite mer ingående. Den 
kommenterande texten i detta avsnitt är kursiv för att lätt kunna skiljas från den 
redovisande. I del III finns mer att läsa om vad lagen säger.

Regionplan
En regionplan kan användas för samordning av flera kommuners planering. Lagen 
kräver inte regionplan utan den upprättas vid behov. Ett förorenat område kan beröra 
flera kommuner och därmed göra regional samordning aktuell. Lokalisering av regio-
nala anläggningar för behandling och deponering av förorenade massor kan vara an-
dra frågor som kan föranleda att en regionplan behöver upprättas. Regionplanen ska 
tjäna till ledning för beslut om översiktsplaner, områdesbestämmelser och detaljplaner. 
Planen har en begränsad giltighetstid. Det är mycket få regionplaner som har upprät-
tats. Mellankommunal samverkan och samordning sker ofta mer informellt.

Kräver samarbete mellan 
kommuner och länsstyrelser (-n). 
Både miljö- och planeringsenheter 
medverkar i processen

Plan- och miljöförvaltningarna 
måste tillsammans lägga upp en 
tids- och aktivitetsplan för hur 
arbetet ska fortgå.

När en fördjupning av översikts-
planen antas bör helst inledande 
skeden i ebh-processen vara 
genomförda.

Huvudstudien bör ha genomförts, 
så att föroreningarnas läge, art och 
omfattning är kända. Förberedelser 
i form av projektering, ansökan om 
tillstånd och upphandling bör ha 
skett.

Områden med konstaterade 
föroreningar och områden där det 
funnits verksamheter som kan 
misstänkas ha förorenat marken 
bör redovisas.

Uppgifterna redovisas i 
planhandlingarna. 
Riktlinjer för efterkommande 
planering bör anges.

 
Markens beskaffenhet är en viktig 
faktor i lämplighetsprövningen, 
varför ev. markföroreningar måste 
beaktas i detaljplanearbetet. Ebh-
åtgärder och ansvar för dem anges 
i planhandlingarna. 

MILJÖ   /   PLAN

Figur 2. Föroreningsfrågan behandlas med olika detaljeringsgrad inom respektive plannivå. Ulf Ranhagen/Bild Media AB

En hel region

En hel
kommun

Ett
delområde

Ett exploaterings-
område

Krävs samarbete mellan kommuner
och länsstyrelse i aktuellt län. Både
miljö- och planeringsavdelningar ska
ingå i processen.

Områden man vet är förorenade,
exempelvis via MIFO-inventeringar
eller andra källor, redovisas. Idealt
vore även om man redovisade områ-
den där det funnits verksamheter som
kan misstänkas vara förorenande.
De bidrag som Länsstyrelsen får från
Naturvårdsverket för inventering
handlar om bransch- och punktinsat-
ser. Syftet är alltså att finna de värsta
föroreningsområdena. Kommunen
bör använda sig av samma metodik
(MIFO), men måste själva inventera
hela områden.

Plan- och miljöavdelningarna måste
tillsammans lägga upp en tidsplan
på hur arbetet ska fortgå

När en fördjupad översiktsplan ska
göras bör helst skeden i
efterbehandlingsprocessen såsom
initiering/identifiering, förstudie och
eventuellt huvudstudie redan vara
genomfört.

Innan ett område planläggs ska
förutsättningarna vara klara. Området
bör vara sanerat innan detaljplan
antas. Plan- och bygglovsprocessen
måste således synkroniseras med
processer för efterbehandling.

När planprocessen kommit så långt
att det är aktuellt med en detaljplan
ska helst området redan vara sanerat.
För detta krävs ett samarbete mellan
en rad aktörer, t.ex. fastighetsägare,
exploatör, entreprenör, kommun och
verksamhetsutövare.

MILJÖ PLAN

Ulf Ranhagen/BM Media AB
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Översiktsplan
Översiktsplanen utgör en kunskapskälla och ger vägledning för beslut om använd-
ningen av mark- och vattenområden. Kommunen är skyldig att upprätta en kom-
muntäckande översiktsplan och varje mandatperiod ta ställning till om den är aktu-
ell. Även om översiktsplanen inte är bindande har den stor betydelse vid upprättande 
av detaljplaner och som underlag för andra beslut om markanvändning.

Till översiktsplanen ska fogas en planbeskrivning som redovisar förutsättningar 
för planeringen, skälen till planens utformning och hur kommunen avser att full-
följa planen. Planen ska redovisa de miljö- och riskfaktorer som kommunen bör ta 
hänsyn till vid beslut om hur mark- och vattenområden ska användas. 

En redovisning av förorenade områden hör därför hemma i översiktsplanen. 
De områden där det kan finnas anledning att förmoda att marken är förorenad 
bör pekas ut på karta och beskrivas. Särskilt viktigt är det att uppmärksamma 
föroreningar inom områden som ska bebyggas eller där markanvändningen på 
annat sätt ska ändras i framtiden. För dessa områden bör översiktsplanen ange 
sådana krav som kan komma att ställas i samband med kommande detaljplanering. 
Det kan t.ex. vara underlag för bedömning av de efterbehandlingsåtgärder som 
måste vidtas inför exploatering av området såsom markundersökning, analys, risk-
bedömning m.m.. 

Områdesbestämmelser
Områdesbestämmelser är en planform för en begränsad och översiktlig reglering 
av mark- och vattenanvändningen och bebyggelsen. Grunddragen i mark- och 
vattenanvändningen kan regleras för att motverka att marken används för annat 
ändamål än vad som anges i översiktsplanen. Det går endast att reglera vissa, i 
lagen angivna, frågor. Områdesbestämmelser kan inte tillskapa någon byggrätt 
eller i princip utesluta byggrätt och de medför inga skyldigheter eller rättigheter för 
inlösen eller genomförande i övrigt. Områdesbestämmelserna och skälen till dem 
ska redovisas i en särskild handling. 

Förutsatt att markanvändningen har stöd i översiktsplanen kan områdes-
bestämmelser användas för att t.ex. reservera ett område för framtida etablering av 
en behandlingsanläggning av förorenade massor eller reservera ett förorenat om-
råde för framtida bostadsbebyggelse. I det senare fallet bör en detaljplan upprättas 
när området ska exploateras. 

Detaljplan
När detaljplan upprättas och antas prövas markens lämplighet för den form av be-
byggelse som planen anger. Bedömningen av om ett område är lämpligt för en viss 
användning ska göras mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap. PBL. Där anges 
bl.a. att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt förelig-
gande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän syn-
punkt god hushållning. Vidare anges att bebyggelse ska lokaliseras till mark som 
är lämplig för ändamålet, bl.a. med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa samt 
jord-, berg- och vattenförhållanden. Markens beskaffenhet är alltså en av flera fak-
torer som ska beaktas vid bedömningen om marken är lämplig för bebyggelse.

Utgångspunkten är att mark som ska bebyggas ska ha naturliga förutsättningar 
för att bestämmelserna i 2 kap. PBL ska kunna uppfyllas. Detta utan att kommunen 
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eller exploatören ska behöva vidta extraordinära åtgärder. En snäv tolkning av lag 
och förarbeten skulle kunna leda till slutsatsen att om det är mycket dyrt att efter-
behandla marken så skulle det göra den mindre lämplig för bebyggelse. Men sett i 
ett bredare perspektiv kan det ändå finnas goda skäl att använda förorenad mark 
för bebyggelse, sedan den har efterbehandlats. 

För det första kan omsorg om mark som naturresurs leda till slutsatsen att 
det är bättre att ”återanvända” skadad mark än att ta i anspråk jordbruksmark, 
skogsbruksmark eller annan värdefull mark.

För det andra finns där ofta en befintlig infrastruktur med gator, ledningar, 
kommunikationer m.m., vilket annars måste byggas upp till höga kostnader om 
ett tidigare outnyttjat område väljs. 

För det tredje måste troligen den förorenade marken ändå efterbehandlas, förr 
eller senare, för att de miljöpolitiska målen ska uppnås. 

För det fjärde kan en exploatering bidra till att finansiera efterbehandlingen. Mar-
ken har ofta ett ur bebyggelsesynpunkt attraktivt läge och därigenom ett stort ekono-
miskt värde, som ökar än mer efter planläggning och genomförd efterbehandling. 

Samhällsvinsten av att området blir efterbehandlat bör, enligt Boverkets mening, 
alltså kunna vägas in i lämplighetsbedömningen.

Att marken är förorenad behöver med andra ord inte vara ett hinder för att 
detaljplanera området med syfte att använda det för nya ändamål. Däremot är det 
mycket viktigt att frågor kring efterbehandlingen och upprättandet av detaljplanen 
samordnas. Föroreningsfrågan måste beaktas under planprocessen och beskrivas i 
planhandlingarna. Erforderliga utredningar/undersökningar måste göras. Om föro-
reningar konstateras bör dess utbredning, art och omfattning redovisas och frågan 
om ansvar för efterbehandling klarläggas liksom frågan när och hur efterbehand-
lingen lämpligen ska göras. De föreslagna efterbehandlingsåtgärderna måste redo-
visas i planhandlingarna. Det kan finnas skäl att även reglera åtgärderna i de civil-
rättsliga avtal (genomförandeavtal), som vanligtvis upprättas, mellan kommunen 
och aktuell(a) markägare och exploatör(er). 
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Innebörden av dessa avtal och förutsättningar för planens genomförande bör anges 
i genomförandebeskrivningen. Som tidigare påpekats är det inte ovanligt att det, 
under efterbehandlingen, visar sig att föroreningarna har en annan utbredning eller 
omfattning än vad som antagits med stöd av undersökningarna. Ett eventuellt civil-
rättsligt avtal bör utformas med hänsyn till denna osäkerhet. 

Det starka allmänna intresset om de boendes och övrigas hälsa är en viktig fak-
tor vid bedömningen om ett förorenat område kan anses vara lämpligt att bebygga. 
Om kommunen inte beaktar detta intresse tillräckligt ska länsstyrelsen, enligt 
bestämmelserna i 12 kap. PBL, häva kommunens beslut att anta detaljplanen. För 
att kommunen och länsstyrelsen ska kunna göra denna bedömning behövs ett 
beslutsunderlag som anger mängden och farligheten av de föroreningar som finns i 
området och möjligheten att undanröja dessa. Av underlaget bör tydligt framgå föro-
reningarnas art, omfattning och läge samt de efterbehandlingsåtgärder som måste 
vidtas innan området bebyggs och hur, när och vem som ansvarar för dessa. Om 
planhandlingarna på ett godtagbart sätt beskriver dessa frågor bör länsstyrelsen allt-
så vid sin prövning av kommunens beslut att anta en detaljplan kunna bedöma att 
detaljplanen utformats med tillräcklig hänsyn till de boendes och övrigas hälsa. 

DETALJPLANEHANDLINGAR M.M.

Detaljplanen består av en plankarta och bestämmelser. Av plankartan ska framgå 
hur planområdet delas upp på mark för skilda ändamål och vilka bestämmelser 
som gäller för olika områden. Bestämmelserna kan skrivas på samma handling 
som plankartan eller utgöra en egen handling. Till detaljplanen ska fogas en plan-
beskrivning och en genomförandebeskrivning. Planhandlingarna ska utformas så 
att det tydligt framgår hur planen reglerar miljön.

Obligatoriska planhandlingar är alltså plankarta med bestämmelser, planbe-
skrivning och genomförandebeskrivning. Under vissa förhållanden krävs att pro-
gram och miljökonsekvensbeskrivning för planen upprättas. Planen åtföljs vanligtvis 
även av andra handlingar också med syfte att de ska underlätta förståelsen av pla-
nens innebörd och utgöra underlag för beslut. Dessa handlingar kan vara illustra-
tioner, modeller, översiktsplan(er) och gällande bindande planer samt olika typer av 
inventeringar och (tekniska och ekonomiska) utredningar, bl.a. utredningar om 
markens beskaffenhet. Det ska också, om det inte är uppenbart onödigt, finnas en 
eller flera för ändamålet avsedda kartor (bl.a. grundkarta) och en fastighetsförteck-
ning. Själva detaljplanen utgörs av plankartan med bestämmelserna, det är dessa 
som har rättsverkan. Övriga handlingar tillhör planen men har ingen egen själv-
ständig rättsverkan. Kommunen kan därför i civilrättsliga avtal, så långt det går, 
behöva säkerställa att privata exploatörer vidtar vissa genomförandeåtgärder. När 
planen och eventuella avtal utformas är det viktigt att tänka på att miljöbalken gäl-
ler parallellt med plan- och bygglagen. Det gör att tillsynsmyndigheten för det föro-
renade området inte är bundet av vare sig civilrättsliga avtal eller vad som redovisats 
i planhandlingarna om efterbehandlingsåtgärder.

Program
Normalt ska planarbetet inledas med ett programskede varunder ett program 
tas fram som anger förutsättningar för planarbetet. Det vill säga utgångspunkter 
och mål för planen som uttrycker kommunens vilja och avsikter med planerings-
uppgiften. Program ska upprättas om det inte är onödigt. 
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Klarläggande av förutsättningarna för planarbetet är särskilt viktigt inför upprät-
tandet av en detaljplan för ett område där marken är förorenad. Program kan där-
för inte anses vara onödigt för en sådan plan. Programhandlingen ska innehålla en 
beskrivning av planområdet och viktiga påverkansfaktorer även i dess omgivning 
m.m.. Det är därför naturligt att i programmet ange förekomsten av eventuella 
markföroreningar samt om vissa föroreningar kan eller bör lämnas kvar och hur 
hänsyn till detta påverkar planutformningen. 

Plankarta med bestämmelser
För detaljplaner finns ett minsta obligatoriskt innehåll. En detaljplan ska redovisa 
allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. För kvartersmark och vatten-
områden ska användningen anges. För allmänna platser, för vilka kommunen är 
huvudman, ska användning och utformning anges. Om kommunen inte ska vara 
huvudman för de allmänna platserna ska det framgå av planen. Kommunen måste 
ha starka särskilda skäl för att överlåta huvudmannaskapet på annan.

I detaljplanen ska också bestämmas en genomförandetid under vilken det ska 
finnas rimliga möjligheter att genomföra planen. Genomförandetiden, som får vara 
minst fem och högst femton år, ska anges som en administrativ planbestämmelse. 
Normalt börjar genomförandetiden löpa från det datum antagandebeslutet vinner 
laga kraft, men det går även att bestämma att den börjar löpa vid en angiven senare 
tidpunkt. Olika genomförandetider kan bestämmas för skilda delar av planområdet 
om det finns anledning att etappindela utbyggnaden. Förfarandet med framskjuten 
genomförandetid är avsett att användas under sådana förhållanden då marken har 
konstaterats lämplig att bebygga, men kommunen ändå vill skjuta fram genom-
förandet av planen till en senare tidpunkt, t.ex. när erforderlig infrastruktur byggts 
ut. Det är inte lämpligt att bestämma att genomförandetiden börjar först när ett för-
orenat område är efterbehandlat. Tiden för efterbehandlingen är svår att uppskatta 
och mycket oförutsett kan inträffa. PBL ger inte heller stöd för en sådan reglering. 

Utöver de obligatoriska bestämmelserna finns möjlighet för kommunen att i 
detaljplan meddela bestämmelser om vissa andra åtgärder. Dessa möjligheter anges 
uttömmande i 5 kap. 7 § PBL (se rutan på vidstående sida) och i 5 kap. 8 § PBL 
under vilka förutsättningar bygglov kan villkoras. 

Bland 7:e paragrafens 13 punkter finns ingen punkt som direkt berör föro-
renade områden. Punkt 2 om källardjup, punkt 3 om precisering av byggnaders 
användning, punkt 4 om byggnaders läge och tekniska utförande och punkt 5 om 
vegetation och markytans utformning kan dock indirekt bli aktuella. Det bör ob-
serveras att punkt 1 inte ger stöd för utökad lovplikt med anledning av att området 
är förorenat. Enligt 8 kap. 9 § PBL krävs inom områden med detaljplan marklov 
för schaktning och fyllning som avsevärt förändrar marknivån. Om planen anger en 
viss marknivå, krävs dock inte marklov för att höja/sänka markytan till denna nivå. 
Grävningsarbeten i sig är inte och kan inte göras lovpliktiga. Det är resultatet av 
åtgärden som prövas med PBL.

I 8:e paragrafen finns inget stöd för att villkora att lov inte får ges förrän om-
rådet efterbehandlats.

PBL erbjuder för närvarande således inga direkta möjligheter att med detalj-
plan bestämma att marken inte får bebyggas förrän området sanerats/efterbehand-
lats. Det är ytterligare ett tecken på att föroreningsfrågan måste beaktas under plan-
arbetet och redovisas i planhandlingarna. 
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Enligt 5 kap. 7 § PBL får i detaljplan meddelas bestämmelser om

1:a stycket exempel

1. lovpliktens omfattning minskning; lovbefria allt; bl.a. schakt-
ning – fyllning som medför att markni-
vån avsevärt ändras
ökning; omfärgning av småhus/
underhåll av 3:12-bebyggelse/ 
tillbyggnader/komplementbygg-
nader/ grundvattentäkter/rivning/
rivning av lovfria byggnader/ träd-
fällning – skogsplantering/

2. byggandets omfattning över och under mark; byggnaders 
längd, bredd, höjd, källardjup och 
våningsantal

3. byggnaders användning precisering av byggnaders använd-
ning/lägenhetsfördelning

4. byggnaders (anläggningars och tomters) placering,   
    utformning och utförande m.m.    

byggnaders läge, fasad- och taktäck-
ningsmaterial, skydds- och 
varsamhetsbestämmelser i be-
varandesyfte, lägre krav på tekniska 
egenskaper m.h.t. områdessyn

5. vegetation och markytans utformning m.m. plantering, markhöjder

6. allmänna platser som kommunen inte är huvudman för användning, utformning och skydd

7. stängsel, utfarter mot allmän plats utfartsförbud

8. parkering på tomten eller i dess närhet, parke-
ringsköp

9. tillfällig användning av mark m.m.

10. markreservat för allmänna ledningar m.m. ledningsområden i mark och luft 
(u och l), samt områden för allmän 
gång- och körtrafik (x och z)

11. skyddsanordningar m.m. och högsta tillåtna värde för stör-
ningar

12. principer för fastighetsindelning m.m. begränsning av fastighetsarea, ge-
mensanhetsanläggningar

13. skydd för allmänna platser med kommunalt  
      huvudmannaskap

skydd för särskilt värdefulla platser

2:a stycket
Exploateringssamverkan

samverkansområdets avgränsning, 
tidsgräns för exploateringsbeslut.

3:e stycket
Planen får ej göras mer detaljerad än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet med planen.
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Planbeskrivning
Planbeskrivningen ska bl.a. redovisa planeringsförutsättningarna, planens syfte och 
skälen till planens utformning. Planens syfte är viktigt att precisera, bl.a. med tanke 
på reglerna vid prövning av mindre avvikelse från detaljplanen. Beskrivningen ska 
åtföljas av illustrationsmaterial, om det inte är uppenbart onödigt. Om planen av-
viker från översiktsplanen, ska avvikelsen och skälen till denna redovisas i beskriv-
ningen. Allmänna intressen som talar för planen bör redovisas liksom planens 
förenlighet med bestämmelser om riksintressen, hushållning med mark och vatten 
och miljökvalitetsnormer. [3, 4 och 5 kap. miljöbalken] 

Detta medför bl.a. att markens beskaffenhet, som till exempel de geotekniska förhållan-
dena och i förekommande fall förekomsten av föroreningar, måste beskrivas och hur detta 
påverkar bebyggelsens placering och utformning inom området. Särskild utredning kan 
bifogas. Innehåller planen bestämmelser om viss grundläggning eller teknisk utformning av 
byggnader är det viktigt att motiv för och innebörd av dessa bestämmelser beskrivs.

Genomförandebeskrivning
Vid upprättandet av förslag till detaljplan ska i en särskild handling (genomförandebe-
skrivning) redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga 
åtgärder som behövs för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av planen. 

UPPLYSNING
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

PLANKARTA

PLANBESTÄMMELSER

GRÄNSER

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser

Kvartersmark

Vattenområden

UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS

UTNYTTJANDEGRAD

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

MARKENS ANORDNANDE

PLACERING, UTFORMNING

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

DETALJPLAN FÖR
KVARTERET BRIKETTEN

PLANKARTA MED BESTÄMMELSER

UPPRÄTTAD

STADSARKITEKTKONTORET

Figur 3. Invid plankartan kan information lämnas om t.ex. markens beskaffenhet.

Upplysning invid plankartan
Det finns alltså begränsade möjligheter att i detaljplan införa bestämmelser i avsikt att 
beakta föroreningsfrågan. Om föroreningar avsiktligt lämnas kvar inom ett område som 
detaljplaneläggs, t.ex. inom mark som inte ska bebyggas eller i övrigt på ett visst djup, 
kan det vara lämpligt att upplysa om detta. Normalt finns denna information i plan- 
eller genomförandebeskrivningen. Då erfarenhetsmässigt plankartan med bestämmel-
serna är den handling som ”kollas” inför att en åtgärd ska vidtas inom ett planlagt om-
råde kan det vara bra att skriva in denna upplysning invid plankartan. Det kan räcka 
t.ex. med att hänvisa till visst avsnitt i planbeskrivningen eller uppmana till samråd med 
miljömyndigheten innan vissa åtgärder, t.ex. grävningsarbeten, vidtas inom planområ-
det. (Se vidare om Miljöriskområden och ”Fastighetsknutet föreläggande”, s. 44.)
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Därför bör bl.a. ansvarsfrågan mellan de parter som förutsätts genomföra planen klar-
läggas. Vem som ansvarar för, bekostar och utför olika exploateringsförberedande 
arbeten och när det ska ske, som exempelvis efterbehandling av eventuella förore-
ningar, bör vara klarlagt och tydligt redovisas i genomförandebeskrivningen. Be-
hövs efterbehandlings- eller skyddsåtgärder följas upp är det lämpligt att i genom-
förandebeskrivning ange hur denna uppföljning och kontroll ska ske.

Genomförandeavtal
Eftersom plan- och genomförandebeskrivningarna inte är bindande och alla åtgär-
der inte kan regleras med bindande bestämmelser kan det finnas behov av att i ci-
vilrättsliga avtal binda upp exempelvis en fastighetsägare eller exploatör att vidta 
vissa åtgärder. Detta för att så långt det går säkerställa en detaljplans genomförande. 
Ett sådant genomförandeavtal bör godkännas av kommunfullmäktige innan detalj-
planen antas. Civilrätten är dock svagare än lagen, t.ex. miljöbalken och PBL. Det 
går inte i avtal att friskriva sig från lagbestämmelser. Kommunen måste vara med-
veten om risken för att ingångna avtal inte fullföljs. Om avtalet av olika anled-
ningar inte fullföljs gäller detaljplanen ändå till den hävs. 

Äger kommunen ett förorenat område som planläggs kan kommunen påbörja 
efterbehandlingen av marken under planarbetets gång och sedan lägga kostnaden (del 
av) på markpriset vid försäljning av fastigheten inför dess bebyggande. I sådana fall då 
kommunen avyttrar förorenad mark måste kommunen informera köparen om förore-
ningsläget och att området inte får bebyggas förrän det efterbehandlats. I köpeavtalet 
eller annat civilrättsligt avtal kan kommunen komma överens med köparen om vem 
som ska göra vad, när och hur det ska utföras och vem som ska betala för exempelvis 
efterbehandling av området. Det går också att förtydliga vem som ska söka eventuella 
tillstånd etc. Det bör finnas med en klausul om att åtagandena ska överföras på ny 
ägare/exploatör vid en eventuell försäljning av fastigheten eller byte av exploatör. 

Även då förorenad mark i privat ägo detaljplaneläggs bör kommunen sluta 
motsvarande avtal med fastighetsägaren/exploatören. 

Miljökonsekvensbeskrivning, MKB
Nya regler om MKB för planer enligt PBL infördes den 21 juli 2004 och den 1 maj 
2005. Detta med anledning av att översiktsplaner och detaljplaner enligt PBL har 
ansetts vara sådana planer som omfattas av ett EG-direktiv om strategiska miljöbe-
dömningar, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG om bedömning av 
vissa planers och programs miljöpåverkan. Bestämmelserna i 6 kap. 11-18 och 22 §§ 
miljöbalken om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer och 
program ska tillämpas. Om genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan ska kommunen göra en miljöbedömning av planen, vilket 
bl.a. innebär att en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens bestämmelser 
ska upprättas. Dessutom ska vissa bestämmelser i 6 kap. miljöbalken om MKB för 
projekttillstånd tillämpas om detaljplanen innebär att planområdet får tas i anspråk 
för i 5 kap. 18 § tredje stycket PBL angivna verksamheter eller åtgärder – t.ex. för 
industriändamål, köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för sam-
manhållen bebyggelse – och dessa kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Detta tillägg har bedömts vara nödvändigt för att fullt ut uppfylla Europarådets 
direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt, det så kallade MKB-direktivet. Kriterier för bedömning om vad som 
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är ”betydande miljöpåverkan” ska göras utifrån bilaga 4 resp. 2 i ändringen av för-
ordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar (2005:356). 

För planer vars genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåver-
kan och bestämmelserna i miljöbalken blir tillämpliga finns där specificerade krav 
på innehåll så att den betydande miljöpåverkan planens genomförande kan antas 
medföra identifieras, beskrivs och bedöms. PBLs bestämmelser om handläggning 
av planer är i stort likvärdiga miljöbalkens processregler för miljöbedömningar 
av planer. Miljöbalken ställer tydliga krav på att synpunkter från samråd om 
MKBn ska beaktas innan planen antas. När planen antagits ska kommunen i en 
särskild sammanställning redovisa hur miljöaspekterna har integrerats i planen, 
hur MKBn och synpunkter från samråd har beaktats, skälen till att planen anta-
gits i stället för de alternativ som övervägts och de åtgärder som avses vidtas för 
uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet 
av planen medför, 6 kap 16 § MB. Av författningskommentaren till den aktuella 
bestämmelsen framgår att ”beakta” anses innebära ”tas under övervägande”. Det 
innebär inte något ovillkorligt tvång att välja det miljömässigt bättre alternativet. 
Kommunen har många hänsyn att ta, där miljöhänsynen är ett.

Även om en MKB enligt ovan inte krävs bör de viktigaste följdverkningarna av 
planens genomförande beskrivas, lämpligen i plan- resp genomförandebeskrivningen. 

Om det finns förorenade områden inom planområdet (eller i anslutning till det 
och det har betydelse för planens utformning) och en MKB upprättas, bör frågan om 
föroreningar i mark och byggnader behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen. Om 
planområdet är starkt förorenat, kan det i sig utlösa krav på en MKB för planen. 
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Prövning av lov
LOV FÖR BEBYGGANDE AV MARK INOM AKTUELL DETALJPLAN

Det är viktigt att påpeka att kommunen inom ett område med en aktuell detaljplan 
inte kan använda bygglovsförfarandet för att försöka hindra eller skjuta upp bygg-
verksamhet med hänvisning till att marken är förorenad. Antagandet av en detalj-
plan innebär indirekt att kommunen generellt garanterar att marken är lämplig för 
det ändamål som planen anger. Kommunen kan i princip efter det att planbeslutet 
vunnit laga kraft, under planens genomförandetid, inte neka lov för en åtgärd som 
följer planen och uppfyller övriga krav i 8 kap. 11 § PBL. Då markens lämplighet 
bedömts gentemot allmänna intressen enligt 2 kap. PBL och bebyggelsens utform-
ning kan ha prövats mot allmänna intressen enligt 3 kap. PBL kvarstår normalt 
vid lov endast en prövning av åtgärdens överensstämmelse med kvarvarande krav 
i 3 kap. PBL, dvs. de som inte redan prövats i planen. 

Detta leder till att föroreningar i mark och byggnader inom ett område som 
detaljplaneläggs måste beaktas i planen och ansvar för efterbehandlingen klaras ut 
innan detaljplanen antas. Vidare måste markägaren göras uppmärksam på att om-
rådet inte får bebyggas innan efterbehandlingen genomförts, så att konflikter inte 
uppstår kring de rättigheter planen ger och ingripande med stöd av MB.

LOV FÖR BEBYGGANDE AV MARK UTAN DETALJPLAN

Om en exploatering ska ske inom ett område som inte är reglerat genom detalj-
plan, och om den sökta åtgärden inte kräver att en sådan upprättas, ska innan lov 
kan beviljas, ansökan prövas mot bestämmelserna i 2 kap. PBL. Omfattas platsen 
av områdesbestämmelser ska denna prövning också ske samt om åtgärden inte stri-
der mot områdesbestämmelserna. Lokaliseringsprövningen sker med andra ord i 
lovärendet (om det inte heller gjorts vid prövning av ett så kallat förhandsbesked). 

Är eller misstänks marken inom fastigheten vara förorenad kan detta medföra 
att omfattande krav på utredningar ställs på byggherren inför lovprövningen. Kon-
stateras behov av efterbehandling bör lov inte beviljas förrän denna genomförts.

LOV INOM OMRÅDEN MED ÄLDRE GÄLLANDE DETALJPLANER

Vid omvandling och förnyelse av bebyggelseområden krävs i de flesta fall att en 
ny detaljplan upprättas på grund av ändrad markanvändning eller annan föränd-
ring av byggrätten. I sådana fall får föroreningsfrågan hanteras enligt vad som 
tidigare beskrivits. Om lov söks för åtgärd i enlighet med en gällande plan, inom 
vilken kommunen har för avsikt att förändra markanvändningen eller bebyggel-
sens utformning, kan kommunen med stöd av 8 kap. 23 § PBL besluta om anstånd 
i längst två år med avgörandet av lovet till dess ett påbörjat planarbete avslutats. 
Inom områden där gällande detaljplan fortfarande är aktuell kan lov inte nekas om 
åtgärden uppfyller kraven i 8 kap. 11 § PBL. Även om lov enligt PBL beviljats kan 
åtgärden inte omedelbart genomföras då marken är förorenad. Med stöd av miljö-
balkens bestämmelser kan tillsynsmyndigheten för det förorenade området kräva 
efterbehandling av det innan byggnadsåtgärder enligt lovet påbörjas. 

Äldre gällande inaktuella detaljplaner kan finnas skäl att häva, helt eller delvis. Ett 
sådant skäl kan vara förekomsten av allvarliga och omfattande föroreningar i mark 
och byggnader, t.ex. när markområdet kan tänkas bli klassat som miljöriskområde.
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Förorenade
områden

Ulf Ranhagen/BM Media AB

Figur 4. Det är flera aktörer som involveras i efterbehandlings- och planprocesserna. Ulf Ranhagen/Bild Media AB

Aktörerna
I samband med att ett förorenat område ska exploateras berörs flera olika aktö-
rer. Normalt kräver åtgärder inom förorenade områden anmälan eller tillstånd 
enligt miljöbalken och lov enligt plan- och bygglagen. Eventuellt krävs också ny 
detaljplan. För miljöärenden är det länsstyrelsens miljöfunktion och kommunens 
miljö- och hälsoskyddsnämnd (eller motsvarande) som har myndighetsansvar en-
ligt miljöbalken, medan planärendena hanteras av länsstyrelsens planfunktion och 
kommunens byggnadsnämnd (eller motsvarande).

Alla parter som är aktiva i exploateringen – fastighetsägare, exploatör, byggherre 
och entreprenör – har sina skyldigheter att iaktta. Det gäller även den som drivit en 
verksamhet som givit upphov till föroreningar. Miljöbalken och dess hänsynsregler 
lägger ett stort ansvar på den enskilde som verksamhetsutövare och exploatör.

Kommunen kan genom sina olika funktioner uppträda som myndighet, verk-
samhetsutövare, fastighetsägare och exploatör eller byggherre. Myndighetsfunktio-
nen måste alltid skiljas från övriga funktioner genom att placeras i nämnder med 
särskilt myndighetsansvar. 

Staten företräds av länsstyrelsen, som uppträder i olika roller i miljö- respektive 
planprocesserna. Därtill har Naturvårdsverket uppdrag som vägledande myndighet 
och Boverket har den allmänna uppsikten över plan- och byggnadsväsendet i lan-
det. Staten (Försvarsmakten, Sveaskog, Banverket, Vägverket m.fl.) är även fastig-
hetsägare och verksamhetsutövare.
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Aktör Miljö Plan och bygg

Central 
myndighet

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en övergripande miljö-
myndighet. Verket arbetar vägledande med 
efterbehandlingsfrågor gentemot i första hand 
länsstyrelser. Detta arbete sker i samarbete 
med Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, 
och Statens Geotekniska Institut, SGI.

Boverket
Boverket har den allmänna uppsikten över plan- 
och byggnadsväsendet i landet. Verket har också 
till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ver-
ka för samordning av de statliga myndigheternas 
arbete med underlag för tillämpning av plan- och 
bygglagen. Därvid ska Boverket stödja utveck-
lingen av effektiva processer för beslut och pla-
nering enligt PBL och delar av miljöbalken

Länsstyrel-
sen

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de 
förorenade områden som härrör från sådan 
miljöfarlig verksamhet med beteckning A eller 
B i bilagan till tillsynsförordningen eller från 
verksamhet av det slaget som upphört efter 30 
juni 1969 och där tillsynen inte var överlåten 
vid verksamhetens upphörande. Tillsynen kan 
överlåtas på en kommunal nämnd, TiF (SFS 
1998:900). Länsstyrelsen ansöker om medel 
för inventeringar, undersökningar, åtgärder 
m.m. från Naturvårdsverket. Länsstyrelsen gör 
med hjälp av ekonomiskt bidrag från Natur-
vårdsverket inventeringar enligt MIFO-metodi-
ken. Detta arbete görs för att kunna prioritera 
vilka objekt som ska åtgärdas.

Länsstyrelsen är även pådrivande vad gäller 
de saneringsobjekt som drivs med statliga med-
el (medan kommunen mestadels är ansvarig 
huvudman). Länsstyrelsens miljöprövningsde-
legation prövar och beslutar om tillstånd att 
bedriva viss miljöfarlig verksamhet (B-verk-
samhet), exempelvis att behandla uppgrävda 
massor. 

Länsstyrelsen ska ställa samman utred-
ningar, program och annat planeringsunderlag 
som har betydelse för hushållning med mark 
och vatten i länet och som finns hos statliga 
myndigheter. Länsstyrelsen är skyldig att till-
handahålla sådant planeringsunderlag åt kom-
muner och myndigheter som ska tillämpa 
miljöbalken samt åt den som enligt miljöbal-
ken är skyldig att upprätta en miljökonsekvens-
beskrivning enligt miljöbalken.

Länsstyrelserna är även tillsynsvägledande 
mot kommunerna i länet.

Länsstyrelsen har tillsyn över plan- och byggnads-
väsendet i länet och ska samverka med kommu-
nerna i deras planläggning. Tyngdpunkten i detta 
arbete ligger i plansamråden. Under dessa ska 
länsstyrelsen särskilt ta till vara och samordna 
statens intressen. Länsstyrelsen har även en mer 
allmän serviceskyldighet. Bl.a. att fungera som 
rådgivare i planeringsfrågor och kontinuerligt till-
handahålla kommunerna det planeringsunderlag 
som finns tillgängligt hos länsstyrelsen. Service-
skyldigheten är inte begränsad enbart till sådana 
frågor som länsstyrelsen kan bevaka i efterhand 
enligt 12 kap. PBL. Rådgivningen och informatio-
nen har en vidare syftning, nämligen att stat och 
kommun i samverkan ska uppnå en så god ut-
formning som möjligt av planerna i alla avseenden.

Under samråd om översiktsplaner ska läns-
styrelsen tillhandahålla underlag för kommunens 
bedömningar och ge råd i fråga om bl.a. sådana 
miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid be-
slut om användningen av mark- och vattenområ-
den. 

Under samråd om områdesbestämmelser och 
detaljplaner ska länsstyrelsen i sin roll att ta till 
vara och samordna statens intressen bl.a. ge råd 
om tillämpningen av 2 och 3 kap. PBL, som 
behandlar allmänna intressen vid planläggning 
och krav på byggnader m.m.

Länsstyrelsen avger skriftligt yttrande under 
samråd om och utställning av planer. Länsstyrel-
sen ska bl.a. påtala om bebyggelsen blir olämplig 
med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa 
eller till behovet av skydd mot olyckshändelser. 
Enligt 12 kap. PBL åligger det länsstyrelsen att 
pröva kommunens beslut att anta, ändra eller 
upphäva en detaljplan eller områdesbestämmel-
ser. Detta om det kan befaras bl.a. att planen 
utformats utan tillräcklig hänsyn till de boendes 
och övrigas hälsa eller till behovet av skydd mot 
olyckshändelser. Länsstyrelsen ska upphäva kom-
munens beslut i dess helhet om så är fallet.
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Aktör Miljö Plan och bygg

Kommunen Kommunens miljönämnd (eller motsvarande) 
är tillsynsmyndighet över de förorenade om-
råden som inte länsstyrelsen ansvarar för. Det 
gäller i princip områden som förorenats av 
verksamheter som nämnden haft tillsyn över 
och verksamheter som lagts ned innan 30 juni 
1969. Kommunen kan även ta över den tillsyn 
över förorenade områden som normalt ligger 
på länsstyrelsen, TiF (SFS 1998:900).

En del kommuner utför inventeringar enligt 
MIFO-metodiken. Kommunens inventering 
syftar oftast till att ge svar på hur förhållan-
dena är inom ett visst område medan länssty-
relsen inventeringar syftar till att hitta de mest 
förorenade områdena. Valet av objekt att in-
ventera skiljer men metodiken för bedöm-
ningen av objekten är densamma

Kommunstyrelsen är i de flesta fall huvud-
man för de efterbehandingsobjekt som finansi-
eras med statliga medel. Detta uppdrag kan 
inte läggas på miljönämnden eftersom det skul-
le kollidera med dess roll som miljömyndighet.

Kommunen kan även vara verksamhets-
utövare, fastighetsägare, exploatör och/eller 
entreprenör.

Det kommunala planmonopolet ger kommunen 
en mycket stark ställning i PBL. Grundsatsen att 
planläggning enligt PBL är en kommunal angelä-
genhet innebär att kommunen själv inom lagens 
ramar får avgöra hur marken och vattnet ska 
användas och bebyggelsemiljön utformas inom 
den egna kommunen.

I varje kommun ska det finnas en eller flera 
nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter 
inom plan- och byggnadsväsendet och ha det 
närmaste inseendet över byggnadsverksamheten. 
Vad som åligger byggnadsnämnden framgår av 
11 kap. PBL. Med ”kommunen” avses i PBL-
sammanhang kommunfullmäktige, som kan 
delegera till byggnadsnämnden att bl.a. anta 
detaljplaner som inte är av principiell beskaffen-
het eller i övrigt av större vikt. 

Byggnadsnämnden (eller motsvarande) 
prövar och beslutar om lov enligt PBL, kallar 
till byggsamråd när bygganmälan kommit in till 
nämnden (om de inte bedömer det obehövligt) 
och beslutar om kontrollplan för arbetena.

Kommunen kan även vara fastighetsägare, 
exploatör och/eller byggherre.

Verksam-
hets-
utövare

Den som bedriver/bedrivit en verksamhet 
som förorenat är ansvarig för föroreningen 
med vissa undantag (se vidare s. 41). Det 
innebär en skyldighet att i skälig omfattning 
utföra eller bekosta efterbehandlingsåtgärder 
som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka skador eller olägenheter på männis-
kors hälsa eller miljö.

Fastighets-
ägare/
Exploatör/
Byggherre

Om det inte finns någon ansvarig verksamhets-
utövare kan fastighetsägaren bli ansvarig för föro-
renade områden inom fastigheten. Det innebär 
att denne har ansvar för att vidta eller bekosta de 
efterbehandlingsåtgärder som kan anses skäliga.

Även då fastighetsägaren inte är ansvarig 
kan denne tvingas betala åtminstone det be-
lopp som motsvarar markens värdeökning till 
följd av en efterbehandling. 

Den som gräver i eller på annat sätt påver-
kar ett förorenat område kan bli skyldig att 
vidta efterbehandlingsåtgärder för hela eller 
delar av föroreningen.

I tillsyns- och kontrollskedet efter lov enligt PBL 
kallas fastighetsägaren för byggherre. Ansvaret 
för att kraven på byggnadsverkens tekniska 
egenskaper uppfylls vilar helt på byggherren 
– oavsett om bygglov har meddelats eller ej.

Byggherren ska utse en kvalitetsansvarig, 
som ska se till att kontrollplanen följs och att 
kontroller utförs.

Entreprenör Den som gräver i eller på annat sätt påverkar 
ett förorenat område kan bli skyldig att vidta 
efterbehandlingsåtgärder för hela eller delar 
av föroreningen.
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I detta kapitel redovisas kortfattat vad som sägs i miljöbalken och plan- och 
bygglagen om förorenade områden. Framställningen vänder sig främst till de 
aktörer som normalt inte kommer i kontakt med respektive lag.

Både miljöbalken och plan- och bygglagen är föremål för en samlad översyn. 
I denna rapport redovisas rättsläget sådant det var i december 2005. I PBL-
kommitténs uppgifter ingår att lämna förslag till förbättrad samordning mellan 
bestämmelserna i plan- och bygglagen och miljöbalken m.fl. lagar. PBL-kommittén 
har uppmärksammats på de begränsade möjligheter lagen ger att med detaljplan 
bestämma villkor för efterbehandling av förorenade områden. Förutsättningar för 
hänsynstagande och möjlighet till reglering av förorenade områden i den fysiska 
planeringen kommer förhoppningsvis att utvidgas.

Del III: Vad säger lagen?

Foto: Helena Fürst, WSPFinare jord med högre föroreningsinnehåll sorteras från grövre och renare material.



41

NATURVÅRDSVERKET OCH BOVERKET

Rapport 5608 Förorenade områden och fysisk planering

41

Miljöbalken, MB

Förorenade områden
I miljöbalkens 10 kap. finns särskilda bestämmelser om förorenade områden. De 
gäller för mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så 
förorenade att de medför eller riskerar att medföra skada eller olägenhet för män-
niskors hälsa eller miljön. Det kan alltså både vara fråga om en konstaterad negativ 
påverkan eller en risk för negativ påverkan på grund av t.ex. halt, mängd, pågående 
eller planerad markanvändning och spridningsförutsättningar. Kapitlet reglerar frå-
gor om ansvar och där finns bestämmelser som ger möjlighet att förklara vissa föro-
renade områden som miljöriskområden. I övergångsbestämmelser till miljöbalken 
anges att krav på undersökningar och efterbehandling kan ställas för verksamheter 
vars faktiska drift pågått efter 30 juni 1969. 

Bestämmelserna innebär att krav enligt miljöbalken kan ställas i större ut-
sträckning än vad som tidigare var möjligt med stöd av miljöskyddslagen. Efter-
behandlingsansvaret är inte föremål för preskription, varför tidpunkten för när 
aktuell förorening skedde på en viss plats inte har betydelse för bedömningen av 
om ansvar kan föreligga, så länge föroreningen härstammar från verksamhet som 
bedrivits efter 30 juni 1969. Utfallet är dock beroende av vad som kan anses skäligt 
att kräva i det enskilda fallet. Denna skälighetsavvägning kan innebära att samhäl-
let får ta en del av ansvaret även i de fall där det finns en adressat för kraven. I de 
fall där verksamheten lagts ner före 1969 eller där det inte finns någon adressat att 
rikta kraven mot (nedlagda företag och konkurser) kommer samhället att få stå för 
kostnaden vid en efterbehandling.

Ansvarsbedömning
Vid en ansvarsbedömning så ska följande beaktas: 

För det första måste det fastställas att en skada skett och att ett efterbehand-
lingsbehov föreligger. De reparativa åtgärder som ska vidtas måste vara nödvändiga 
och kostnadseffektiva och utgångspunkten är att området efter utförda åtgärder 
inte ska utgöra risk för människors hälsa eller miljön. 

För det andra måste en bedömning göras av om det finns någon ansvarig verk-
samhetsutövare eller fastighetsägare att rikta efterbehandlingskraven emot. 

För det tredje ska en skälighetsbedömning av respektive verksamhetsutövares 
eller fastighetsägares ansvar göras. Härvid ska följande faktorer beaktas enligt lag-
text, förarbeten och doktrin:

• Tiden sedan föroreningen uppstod. Ju längre bakåt i tiden desto mer ökar 
möjligheten att jämka ansvaret. För verksamhet bedriven flera år efter miljö-
skyddslagens tillkomst bör tidsaspekten endast i begränsad utsträckning kunna 
åberopas för att motivera en begränsning av ansvaret.

• Efterlevandet av dåtidens krav. Har verksamhetsutövaren t.ex. haft tillstånd och 
följt villkor? Även aktsamheten utifrån dåtidens kunskap, branschpraxis och 
forskningsresultat är av betydelse.

• I vilken mån verksamhetsutövaren har bidragit till den totala skadan. Har verk-
samhetsutövaren bara bidragit med en mindre del? Kan man rent av utesluta att 
vissa föroreningar härstammar från den aktuella verksamheten? Ett rent baga-
tellartat bidrag kan jämkas till noll.

10 kap MB

8 § MP

10 kap 1 

och 4 §§ MB

10 kap 2 

och 3 §§ MB

10 kap 4 § MB
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Den samlade skälighetsbedömningen leder fram till bedömningen att fullt, jämkat 
eller inget ansvar kan åläggas verksamhetsutövaren. I de fall det inte finns någon 
ansvarig verksamhetsutövare så kan fastighetsägaren göras ansvarig. För att bli 
ansvarig krävs att fastighetsägaren förvärvat fastigheten efter miljöbalkens ikraft-
trädande (1 januari 1999) och vid förvärvet kände till eller borde ha upptäckt 
föroreningarna. Om förvärvet rörde en privatbostad gäller ansvaret endast om 
köparen kände till föroreningen. Den bakomliggande tanken är att det ansvar som 
inte kan åläggas verksamhetsutövarna faller på det allmänna och där kommer 
Naturvårdsverkets bidragssystem in som en del. Det förutsätter emellertid att bi-
drag inte heller kunnat betalas ut från miljöskade- eller saneringsförsäkringen.

ANSVAR I SAMBAND MED EXPLOATERING

Grävningsarbetet som miljöfarlig verksamhet: Den som i exploateringssyfte eller av 
något annat skäl vidtar åtgärder i ett förorenat område omfattas av krav enligt oli-
ka bestämmelser i miljöbalken. Inledningsvis det ansvar som de allmänna 
hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken föreskriver, vilka bl.a. omfattar skyldighet 
att utföra skyddsåtgärder och vidta försiktighetsmått för att minimera de direkta 
störningar i omgivningen eller annan miljöpåverkan som verksamheten kan med-
föra. Därutöver kan åtgärderna anses som miljöfarlig verksamhet varvid ytterligare 
krav med stöd av 9 kap. miljöbalken kan riktas mot verksamhetsutövaren.

Förebyggande åtgärder vid efterbehandling: Grävningsarbetena kan också inne-
bära en risk för spridning, ökad exponering eller återförorening av den efterbehand-
lade marken. Dessa risker kan ge upphov till krav på verksamhetsutövaren bl.a. med 
avseende på vilka massor som ska grävas bort samt på vilket sätt grävningen ska ske. 

2 kap MB

9 kap MB

Oljeförorenat vatten.
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Efterbehandlingsansvaret: Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som 
bidrar till att befintliga föroreningar sprids eller förvärras eller att nya föroreningar 
uppkommer inom ett tidigare förorenat område ikläder sig dessutom ett ansvar enligt 
10 kap. 2 § miljöbalken. Detta ansvar omfattar såväl undersökning som efterbe-
handling av området, dvs. krav på reparativa åtgärder. Hur långtgående kraven 
blir beror dels på hur omfattande sanering som behövs, vald metod, acceptabla 
återstående föroreningar m.m., dels på vad som kan anses skäligt att kräva av verk-
samhetsutövaren.

Upplysningsplikt och anmälningsplikt
Så fort en förorening upptäckts ska tillsynsmyndigheten, vilket oftast är länsstyrelsen 
eller kommunens miljönämnd (eller motsvarande), underrättas om detta. Det är den 
som äger eller brukar fastigheten som ska underrätta tillsynsmyndigheten. Skyldig-
heten att underrätta omfattar även de fall där en ny förorening upptäcks inom ett 
redan känt objekt. Själva efterbehandlingen är anmälningspliktig om det finns risk 
för att föroreningen sprids på grund av efterbehandlingen. Anmälan ska göras av den 
som vidtar åtgärden. Naturvårdsverkets bedömning är att det är endast i undantags-
fall som denna risk inte föreligger. Anmälan ska alltså göras i normalfallet. Även i de 
fall det inte finns risk för spridning av föroreningen kan efterbehandlingen vara an-
mälningspliktig, nämligen om den kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.

Tillstånd
Vid efterbehandlingsåtgärder kan det krävas olika typer av tillstånd enligt miljöbal-
ken. Exempel på tillstånd som kan krävas är tillstånd för mellanlagring av farligt 
avfall och tillstånd för behandling av förorenade massor. 

Egenkontroll
Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olä-
genheter för människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera och 
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. 
Detta gäller både under driften av verksamheten eller när den avslutas eller har av-
slutats. Det innebär också att själva efterbehandlingen ses som en verksamhet och 
att även den ska planeras och övervakas av verksamhetsutövaren för att motverka 
olägenheter för människors hälsa eller påverkan på miljön.

Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd ska också genom 
egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens 
eller åtgärdens påverkan på miljön. Tillsynsmyndigheten har rätt att begära att den 
som bedriver verksamheten lämnar ett förslag till kontrollprogram. 

Miljöriskområden 
Om ett mark- eller vattenområde är så allvarligt förorenat att det krävs begräns-
ningar av dess användning eller andra försiktighetsmått med hänsyn till riskerna 
för människors hälsa och miljön ska länsstyrelsen genom beslut förklara området 
som miljöriskområde. Länsstyrelsen ska i sådant fall också besluta om de inskränk-
ningar i markanvändningen eller andra villkor som ska gälla för området. Förkla-
ring som miljöriskområde ska endast ske om det är fråga om kvalificerat skadade 
områden där det är motiverat med åtgärder från samhällets sida.

10 kap 2 § MB

10 kap 9 § MB

28 § FMH

12 kap 6 § MB 

5 § FMH

26 kap 19 § MB

10 kap 10 § MB
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”Fastighetsknutet föreläggande”
I de fall det är motiverat att förelägga någon i egenskap av fastighetsägare om 
åtgärder eller förbjuda viss typ av verksamhet, får tillsynsmyndigheten begära att 
föreläggandet eller förbudet antecknas i fastighetsregistrets inskrivningsdel. När 
sådan anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller förbudet mot ny ägare av fastig-
heten. Tillsynsmyndigheten är skyldig att anmäla till inskrivningsmyndigheten om 
beslutet har ändrats genom lagakraftvunnet avgörande, om åtgärden har vidtagits 
eller om föreläggandet eller förbudet på annat sätt har förlorat aktualitet.

Det är tänkbart att bestämmelsen kan användas för att belasta en fastighet med 
restriktioner om markanvändning, utan att fastigheten förklaras för miljöriskområde, 
om förutsättningar för ett sådant föreläggande eller förbud är uppfyllda.

26 kap 15 § MB



45

NATURVÅRDSVERKET OCH BOVERKET

Rapport 5608 Förorenade områden och fysisk planering

45

Plan- och bygglagen, PBL

Här refereras mer generella bestämmelser om bl.a. principer för lokaliseringspröv-
ning, plansystemets uppbyggnad, planprocessen och för lov, tillsyn och kontroll. 
Urvalet är gjort med inriktning mot betydelse för hantering och beaktande av frågan 
om förorenade områden i den fysiska planeringen. Redovisningen är inte fullstän-
dig, men ger ytterligare insyn i PBL:s uppbyggnad och bakgrund till varför frågan 
om förorenade områden är viktig att beakta i planer och vid tillstånd enligt PBL.

Ökad hänsyn till människors hälsa och miljö
Föroreningar i mark (och byggnader) är egentligen ingen ny företeelse. När PBL 
infördes 1987 hade dock frågan ingen högre dignitet, vilket medfört att den inte 
tagits upp i förarbeten eller speciellt uttryckts i lagen. Det finns emellertid flera be-
stämmelser i PBL som indirekt berör frågan och som kräver att hänsyn tas till even-
tuella föroreningar i mark (och byggnader). Förorenade områden är en fråga som 
sorterar under det allmänna intresset om de boendes och övrigas hälsa, vilket hela 
tiden varit ett starkt allmänt intresse som ska beaktas vid planläggning och lokali-
sering av bebyggelse. Bestämmelserna om allmänna intressen i PBL ger även stöd 
för att grundläggande miljöhänsyn tas vid planering och byggande.

Under senare år har miljöintresset vuxit sig allt starkare och medvetenheten om 
problemen med förorenade områden kraftigt ökat. Detta avspeglas bl.a. genom 
krav på ökad miljöhänsyn i den fysiska planeringen. Efter ändringen av PBL 1996 
finns krav på att miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användning 
av mark- och vattenområden ska redovisas i översiktsplanen. Kraven på att tydlig-
göra följder av planers genomförande och förebyggande av negativ påverkan på 
miljön och hälsan har ökat genom att regler för miljöbedömning av planer införts 
och bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar successivt skärpts.

Inledande bestämmelser – 1 kap
I de inledande bestämmelserna i PBL slås fast att mark ska vara från allmän syn-
punkt lämplig för ändamålet för att den ska få användas för bebyggelse och anges 
att lämplighetsbedömningen sker vid planläggning eller i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked. Där uttrycks också att vid prövning av frågor enligt PBL ska både 
allmänna och enskilda intressen beaktas, om inte annat är särskilt föreskrivet.

1 kap 6 § PBL

1 kap 5 § PBL
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Övergripande krav – 2 och 3 kap
All prövning rörande frågor om markanvändning och byggande enligt PBL ska 
företas mot framförallt kraven i 2:a och 3:e kapitlet PBL. 

I 2:a kapitlet PBL anges allmänna intressen som ska beaktas vid planläggning 
och vid lokalisering av bebyggelse m.m.. 3:e kapitlet PBL innehåller allmänna ut-
formningskrav (på byggnader, anläggningar, tomter och allmänna platser) som ska 
ligga till grund för regleringen av markanvändningen i detaljplaner och om-
rådesbestämmelser samt vid prövning av lovärenden och vid tillsyn. Nedan redo-
visas de bestämmelser som är av intresse vid planläggning av förorenade områden. 

ALLMÄNNA INTRESSEN

Det grundläggande syftet med fysisk planering är att mark- och vattenområden 
ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med 
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan 
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 

Bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn 
till bl.a. de boendes och övrigas hälsa, jord-, berg- och vattenförhållandena samt 
möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar. Inom områden med sam-
manhållen bebyggelse ska bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till behovet av 
bl.a. goda hygieniska förhållanden.

KRAV PÅ BYGGNADER M.M. 

Byggnader (och anläggningar) ska placeras och utformas så att de eller deras avsedda 
användning bl.a. inte medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. 
Inverkan på grundvattnet som kan vara skadligt för omgivningen ska begränsas.

Byggnader ska uppfylla de krav som anges i 2 och 2a §§ lagen om tekniska 
egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. (BVL). Mer härom under rubriken ”Tillsyn 
och kontroll” (s. 50).

För tomter som tas i anspråk för bebyggelse ska bl.a. tillses att betydande oläg-
enheter för omgivningen inte uppkommer samt att risken för olycksfall begränsas.

Plansystemet enligt PBL
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 
Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda. För t.ex. för-
ändringsområden, stadsdelar eller mindre tätorter görs ofta en fördjupning av 
översiktsplanen, dvs. en mer detaljerad redovisning av översiktsplanen. För sam-
ordning av flera kommuners planläggning får regionplaner antas. Inte heller region-
planer är bindande.

Reglering av mark- och vattenanvändningen och av bebyggelsen inom kom-
munen sker genom detaljplaner. För områden som inte omfattas av detaljplan får 
områdesbestämmelser antas, om det behövs för att syftet med översiktsplanen ska 
uppnås eller för att säkerställa att riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken till-
godoses. Detaljplan och områdesbestämmelser får endast omfatta begränsade delar 
av kommunen.

Planer enligt PBL upprättas i första hand för att förbereda och underlätta lov-
prövningen. Inom områden med detaljplan har prövningen mot kraven i 2 kap. 
PBL gjorts i planen. Eventuellt kan så gjorts även mot vissa av kraven i 3 kap. 

2 kap 1 § PBL

2 kap 3 § PBL

2 kap 4 § PBL

3 kap 2 § PBL

3 kap 3 § PBL

3 kap 15 § PBL
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PBL. Inom detaljplanelagt område begränsas lovprövningen därför till en prövning 
mot planen och mot resterande krav i 3 kap. PBL. Planerna utgör även underlag 
för tillstånd enligt till PBL anknutna lagar. 

Översiktlig planering – 4 och 7 kap
REGIONPLAN

En regionplan kan bli aktuell att upprätta om frågor om användningen av mark- och 
vattenområden som angår flera kommuner behöver utredas gemensamt. En sådan fråga 
kan vara lokalisering av en gemensam regional anläggning för efterbehandling av föro-
renade massor. Regionplanen ska tjäna till ledning för beslut om översiktsplaner, detalj-
planer och områdesbestämmelser. Planen kan ange grunddragen för användningen av 
mark- och vattenområden och riktlinjer för lokalisering av bebyggelse och anläggningar.

ÖVERSIKTSPLAN

I översiktsplanen ska kommunen redovisa de allmänna intressen enligt 2 kap. 
PBL och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användningen 
av mark- och vattenområden. Vid redovisningen ska riksintressen enligt 3 eller 4 
kap. miljöbalken anges särskilt. Av planen ska framgå grunddragen i fråga om den 
avsedda användningen av mark- och vattenområden, kommunens syn på hur den 
byggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur kommunen avser att tillgodose 
de redovisade riksintressena och iaktta gällande miljökvalitetsnormer. Översiktspla-

2, 3 kap. PBL

Bild 5. Plansystemet enligt PBL

enkel linje ”underlag för”,
dubbel linje ”bindande”.

3, 4 kap. MB

Regionplan

Översiktsplan

Detaljplan

Lov, tillsyn och kontroll
enligt PBL

Områdes-
bestämmelser

Fast.
-plan

Till-
stånd
enligt

MB
FBL
VägL
BanL
etc.

7 kap 4 § PBL

4 kap 1 § PBL

Figur 5.  plansystemet enligt PBL.



48

NATURVÅRDSVERKET OCH BOVERKET

Rapport 5608 Förorenade områden och fysisk planering

48

nens innebörd och konsekvenser ska kunna utläsas utan svårighet. Från och med 
sommaren 2004 finns krav på att en miljöbedömning av översiktsplanen ska utfö-
ras enligt bestämmelserna i 6 kap. 11-18 och 22 §§ miljöbalken.

REGIONPLAN OCH ÖVERSIKTSPLAN SOM BEDÖMNINGSUNDERLAG

Den myndighet, som ska tillämpa bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken i ett 
ärende, ska i beslutet ange om den prövade anläggningen, verksamheten eller åt-
gärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- 
och vattenresurserna samt med den för området gällande regionplanen eller kom-
munala översiktsplanen.

Områdesbestämmelser och detaljplan – 5 kap
PBL har två former av rättsverkande planer – områdesbestämmelser och detaljplan.
Områdesbestämmelser är frivilliga medan detaljplan i vissa fall är obligatorisk.

OMRÅDESBESTÄMMELSER

Områdesbestämmelser används inom begränsade områden utan detaljplan för att reg-
lera bl.a. grunddragen för mark- och vattenanvändningen, lovpliktens omfattning, be-
byggelsemiljöns egenskaper såsom byggnaders och anläggningars placering, utform-
ning och utförande. De antas för att säkerställa syften i översiktsplanen eller för att 
tillgodose riksintressen. Områdesbestämmelser måste alltså ha stöd i översiktsplanen. 
Med grunddragen för mark- och vattenanvändningen menas att områden kan reserve-
ras för i översiktsplanen angiven användning. Regleringen ger inte någon direkt rätt 
att använda marken på angivet sätt utan är främst till för att förhindra sådana åtgär-
der som omöjliggör eller försvårar att marken och vattnet används på avsett sätt. Det 
som framförallt skiljer områdesbestämmelser från detaljplan är att de saknar ett obli-
gatoriskt minsta innehåll och inte har några regler om genomförande och inlösen av 
mark för allmän plats. Genomförandetid saknas. Byggandets omfattning (byggnads-
höjd, våningsantal m.m.) får inte heller regleras med områdesbestämmelser. Detta 
medför att områdesbestämmelser inte ger någon garanterad byggrätt. Den ringa regle-
ringsmöjlighet områdesbestämmelser erbjuder, och framför allt att det är en frivillig 
planform, har bidragit till att de inte omfattas av krav på miljöbedömning och MKB. 

DETALJPLAN

PBL ställer krav på att prövning av markens lämplighet för bebyggelse och regle-
ring av bebyggelsemiljöns utformning ska ske genom detaljplan i vissa situationer. 
Kravet gäller bl.a. för ny sammanhållen bebyggelse och ny enstaka byggnad eller 
anläggning vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller som ska 
förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse. I 
det senare fallet behövs inte detaljplan om tillkomsten av byggnaden kan prövas i 
samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked eller om till-
räcklig reglering har skett genom områdesbestämmelser.

Med detaljplan skapas en garanterad rätt att, under planens genomförandetid, 
nyttja mark- och vattenområden inom planområdet för de (det) ändamål och med 
de begränsningar i volym och utformning som planen anger. En detaljplan gäller 
även efter genomförandetidens utgång fram till dess den ersätts eller upphävs.

PBL ställer krav på att, och i vilka delar, miljöbalkens bestämmelser om miljö-
bedömningar och MKB ska tillämpas vid upprättandet av detaljplaner.

4 kap 2a § PBL

5 § HhFo

5 kap 16 § PBL

5 kap 1 § PBL

5 kap 18 § PBL
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Planprocessen enligt PBL
Reglerna om förfarandet vid upprättande av planer är relativt detaljerade i PBL. 
Detta gäller dock inte det inomkommunala förfarandet, vilket endast i några få av-
seenden är lagreglerat. Varje kommun får själv bestämma sina nämnd- och för-
valtningsrutiner. Ett väl fungerande samarbete mellan miljö- och planfunktionerna 
är speciellt viktigt vid planläggning av förorenade områden.

Vid upprättande av planer enligt PBL ska kommunen öppet samråda om förslag 
till program och planer och efter bearbetning ställa ut planerna för allmän gransk-
ning. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge myndigheter, 
sammanslutningar och enskilda möjlighet till insyn och påverkan. Samråd ska bl.a. 
ske med länsstyrelsen, som ska ta till vara och samordna statens intressen och bl.a. 
ge råd om tillämpningen av 2 och 3 kap. PBL. Länsstyrelsen ska i sitt yttrande över 
planen markera om de anser att planen utformats utan tillräcklig hänsyn till de i 
12 kap. 1 § PBL angivna överordnade allmänna intressena. Medborgarinflytandet i 
planprocessen framhävs starkt i förarbeten till PBL. I samrådsredogörelse och utlå-
tande ska kommunen bemöta framförda synpunkter och i den mån de inte kunnat 
beaktas motivera varför. Bestämmelser om förfarandet vid upprättandet av över-
siktliga planer finns i 4 (och 7) kap. PBL och av rättsverkande planer i 5 kap. PBL. 
Möjlighet att överklaga beslut om planer och lov framgår av 13 kap. PBL.

Bygglov, rivningslov och marklov – 8 kap 
Planläggningen innefattar i princip en bedömning av hur kraven i 2 och 3 kap. ska 
tillämpas vid kommande förändringar inom planområdet. Planerna blir därigenom 
det grundläggande beslutsunderlaget vid prövning av ansökningar om lov. Inom 
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områden med detaljplan har prövningen mot kraven i 2 kap. PBL redan företagits 
i planen. Eventuellt kan prövning också ha skett mot vissa av kraven i 3 kap. PBL. 
Vid lov inom område med detaljplan ska dessa frågor inte ånyo prövas. Utanför 
områden med detaljplan måste däremot bygglovsprövningen i princip ske direkt 
mot samtliga kravbestämmelser.

Till byggande och rivning av byggnader/anläggningar samt till schaktning, fyll-
ning, trädfällning och skogsplantering fordras, med vissa undantag, tillstånd i form 
av bygglov, rivningslov respektive marklov. Rivningslov behövs normalt inte för att 
riva byggnader eller delar av dem, som får uppföras utan bygglov. Inom områden 
med detaljplan krävs marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjd-
läget för tomter och mark för allmän plats ändras avsevärt. Lov behövs dock inte 
för markarbeten som utförs för att höja/sänka markytan till en i planen angiven 
nivå. Kommunen kan med områdesbestämmelser och detaljplan till viss del för-
ändra lovpliktens omfattning. 

Inför bygglov sker endast en prövning av lokaliseringen och utformningen av 
byggnaden/anläggningen eller tomten. De tekniska egenskapskraven prövas inte inom 
ramen för bygglov utan är föremål för det fristående tillsyns- och kontrollförfarandet 
i byggprocessen. Vid lov för schaktning/fyllning prövas endast markutformningen 
efter vidtagen åtgärd, men inte grävnings-/utfyllnadsarbetena som sådana. 

Tillsyn och kontroll – 9 kap och påföljder och ingripanden – 10 kap
Ansvaret för att en byggnad eller annan anläggning uppfyller kraven i lagen om 
tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. (BVL) med förordning (BVF) och 
myndighetsföreskrifter (BBR) åvilar helt byggherren. För att ge byggnadsnämnden 
möjlighet att utöva en effektiv tillsyn över att byggherren tar sitt ansvar, att följa 
ett byggprojekt och att ingripa om något går fel finns ett administrativt förfarande 
med bygganmälan, byggsamråd, kontrollplan, kvalitetsansvarig m.m. Regler härom 
finns i 9 kap. PBL. 

Byggnadsverk som uppförs eller ändras ska, under förutsättning av normalt 
underhåll, under en ekonomiskt rimlig livslängd uppfylla väsentliga tekniska 
egenskapskrav i fråga om bl.a. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. 

Byggnadsnämnden utövar även tillsyn över att PBL efterlevs. Så snart det finns 
anledning att anta att en överträdelse har skett ska nämnden ta upp frågan om på-
följd eller ingripande, enligt 10 kap. PBL.

8 kap 11 § PBL

8 kap 8-9 §§ PBL

5 kap 7 § 1. 

och 16 § 1. PBL

2 § BVL

10 kap 1 §, 

11 kap 1 § 5. PBL
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Ordförklaringar
adressat: här någon man kan rikta krav mot.

allmänna intressen: allmänna intressen som ska beak-
tas vid planläggning och vid lokalisering av bebyggelse 
framgår av 2 kap. PBL.

antropogen: påverkad, skapad eller orsakad av män-
niskan.

A-verksamhet: sådan verksamhet som har prövnings-
nivå A i förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd.

B-verksamhet: sådan verksamhet som har prövnings-
nivå B i förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd.

bakgrundshalt: naturlig halt plus antropogent diffust 
tillskott.

behandlingsanläggning: anläggning som behandlar 
förorenade massor, t.ex. kompostering, jordtvätt eller 
termisk behandling.

branschkartläggningen: under första halvan av 1990-
talet gjorde Naturvårdsverket och länsstyrelserna 
gemensamt en översiktlig kartläggning av efterbe-
handlingsbehovet i Sverige. Denna kartläggning kallas 
”Branschkartläggningen” och presenterades i en Natur-
vårdsverksrapport med samma namn (Rapport 4393).

byggherre: den som för egen räkning utför eller låter 
utföra mark-, byggnads-, installations-, rivnings- eller 
anläggningsarbete.

deponering: långsiktig förvaring av avfall, bl.a. förore-
nade massor, med syfte att slutligt omhänderta avfallet. 
Detta regleras i förordningen om deponering av avfall 
(SFS 2001:512).

doktrin: rättsvetenskaplig litteratur eller utlåtande.

efterbehandling: åtgärd som varaktigt syftar till att 
eliminera eller minska den nuvarande och framtida 

Del IV: Förklaringar och vidareläsning

påverkan på människors hälsa och miljö samt att 
begränsa inverkan på landskapet från föroreningar i 
mark, grundvatten, byggnader, anläggningar, sediment 
och från deponier. 

efterbehandlingsobjekt: synonymt med förorenade 
områden. Ett område, deponi, mark, grundvatten el-
ler sediment som är förorenat och vars halter påtagligt 
överskrider lokal/regional bakgrundshalt.

egenkontroll: sådana aktiviteter, rutiner och åtgärder 
m.m. som en verksamhetsutövare på egen hand ska pla-
nera, genomföra och följa upp enligt 26 kap. 19 § MB, 
förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 
(1998:901) och enligt föreskrifter meddelade med stöd 
av dessa bestämmelse.

enskilda intressen: intressen som rör privatpersoner, 
företag eller organisationer.

fysisk planering: i denna rapport avses fysisk planering 
enligt plan- och bygglagen.

förorenade områden: synonymt med efterbehandlings-
objekt. Ett område, deponi, mark, grundvatten eller 
sediment som är förorenat och vars halter påtagligt 
överskrider lokal/regional bakgrundshalt.

förorening: utsläpp eller förekomst av ämnen som här-
rör från människan och som medför risker för männis-
kors hälsa eller miljön eller naturresurser.

föroreningarnas farlighet: en av de fyra delar som bil-
dar grunden för bedömning av risker. Här bedöms hur 
hälso- och miljöfarliga de föroreningar är som förekom-
mer på objektet.

föroreningsnivå: en av de fyra delar som tillsammans 
bildar grunden för bedömning av risker. Anger graden 
av förorening. Halterna på objektet relateras till lo-
kal/regional bakgrundshalt och riktvärde och redovisas 
med fördel på kartor. Om möjligt ska även mängderna 
på objektet anges.
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förstudie: det andra av de sex skedena i ett efterbehand-
lingsprojekt. Här görs utredningar om föroreningspo-
tential, risker, ansvar och finansiering.

generellt riktvärde: riktvärde som gäller för många, men 
inte alla objekt i landet. Anger en nivå under vilken risk 
för oönskade effekter på människor eller miljö inte före-
ligger.

genomförande: det femte av de sex skedena i ett efter-
behandlingsprojekt. Här görs entreprenadarbeten, kon-
troller och besiktningar.

genomförande enligt PBL: alla åtgärder som vidtas för 
att förverkliga de mål som ställs upp i planer och andra 
beslut om markanvändningen. Vid plangenomförande 
används de finansiella och administrativa medel som 
står till förfogande t.ex. inlösen av mark, gatubyggnads-
kostnader, fastighetsregleringar och säkerställande av 
mark för olika ändamål. 

genomförandeavtal: civilrättsliga avtal som upprättas 
mellan kommunen och bygggherren/exploatören för 
att säkerställa genomförandet av detaljplaner. Normalt 
kallas avtalet markanvisningsavtal när kommunen äger 
marken som ska bebyggas och exploateringsavtal när 
byggherren äger marken.

geokarta: översiktlig karta över ytutbredningen av 
jordarter och hällar, vanligen i skala 1:10 000.

huvudstudie: det tredje av de sex skedena i ett efterbe-
handlingsprojekt. Här görs undersökningar, utredning-
ar, åtgärdsförslag och projekteringsdirektiv.

initiering: det första av de sex skedena i ett efterbehand-
lingsprojekt.

inventering: ett arbete som för en grupp objekt innebär 
genomgång av arkivmaterial och översiktliga fältunder-
sökningar i syfte att uppskatta den potentiella risken 
med ett förorenat område.

känslighet/skyddsvärde: en av de fyra delar som till-
sammans bildar grunden för bedömning av risker. Här 
bedöms hur människor, växter och djur kan exponeras 
för föroreningarna och hur allvarligt man ser på denna 
exponering.

känslig markanvändning, KM: ett av de tre markan-
vändningsalternativ som används i samband med 
riktvärden för förorenad mark. För KM begränsar 
inte markkvaliteten valet av markanvändningen och 
grundvattnet skyddas. Exempel på KM är bostäder och 
parkmark.

lokaliseringsprövning: bedömning om en föreslagen 
lokalisering av bebyggelse, en anläggning eller verksam-
het är förenlig med kraven på hänsyn till allmänna och 

enskilda intressen i olika lagar och med kommunala 
beslut om markanvändning i fysiska planer enligt PBL. 
En form av lokaliseringsprövning sker vid upprättandet 
av detaljplan.

lämplighetsbedömning: bedömning av en åtgärds lämp-
lighet inom visst mark- eller vattenområde och som 
sker vid planläggning eller i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked.

MIFO: metod för inventering av förorenade områden, 
den beskrivs i Naturvårdsverkets rapporter 4918 och 
4947. Se även bilaga i denna skrift.

miljöriskområde: ett mark- eller vattenområde som är så 
allvarligt förorenat att det är nödvändigt med begräns-
ningar i användningen eller andra försiktighetsmått. 
Begränsningarna och försiktighetsmåtten ska vara nöd-
vändiga för människors hälsa och/eller miljön. Detta är 
en juridisk definition och regleras i 10 kap. 10 – 14 §§ 
MB. 

mindre känslig markanvändning med grundvatten-
skydd, MKM GV: ett av de tre markanvändningsalter-
nativ som används i samband med riktvärden för föro-
renad mark. För MKM GV begränsar markkvaliteten 
valet av markanvändningen och grundvattnet skyddas. 
Exempel på MKM GV är kontor och industrier

mindre känslig markanvändning MKM: ett av de tre 
markanvändningsalternativ som används i samband 
med riktvärden för förorenad mark. För MKM begrän-
sar markkvaliteten valet av markanvändningen och 
grundvattnet skyddas inte. Exempel på MKM är kontor 
och industrier men här skyddas inte grundvattnet.

naturlig halt: den halt som skulle finnas utan antropo-
gen påverkan.

planer enligt PBL: regionplan, översiktsplan, områdes-
bestämmelser och detaljplan. Även för fastighetsplan 
finns bestämmelser i PBL.

planprocessen: ett i PBL styrt förfarande vid upprät-
tande av planer, innefattande olika skeden från initiativ 
till och med att beslut om antagande vunnit laga kraft, 
med program- och plansamråd och utställning.

platsspecifikt riktvärde: riktvärde framtaget för ett ob-
jekt och dess speciella förutsättningar.

primär punktkälla: en föroreningskälla som själva föro-
reningen ursprungligen härstammar från. Exempel på 
primär punktkälla är ett utsläpp från en fabrik (se även 
sekundär punktkälla). 

projektering: utformning av detaljerade handlingar som 
på ett kalkylerbart sätt beskriver hur ett efterbehand-
lingsprojekt ska utföras.
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Använda förkortningar

BVL  Byggnadsverkslagen – Lag om tekniska  
 egenskapskrav på byggnadsverk, m.m,    
 (1994:847).

BVF Byggnadsverksförordningen – Förordning  
 om tekniska egenskapskrav på  
 byggnadsverk, m.m. (1994:1215).

BBR Boverkets byggregler.

FBL  Fastighetsbildningslagen, (1970:788).

FMH  Förordning om miljöfarlig verksamhet  
 och hälsoskydd, (1998:899).

ebh Efterbehandling.

HhFo Förordning om hushållning med mark  
 och vattenområden m.m. (1998:896).

KM: Känslig markanvändning  
 (se även Ordförklaring ovan).

MB  Miljöbalken, (1998:808).

MKB Miljökonsekvensbeskrivning.

MKBF  Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar,  
 (1998:905).

MKM  Mindre känslig markanvändning  
 (se även Ordförklaring ovan).

MKM GV  Mindre känslig markanvändning med  
 grundvattenskydd  
 (se även Ordförklaring ovan).

MP  Lag om införande av miljöbalken,  
 (1998:811).

PAH Polycykliska aromatiska kolväten.

PBF Plan- och byggförordningen, (1987:383).

PBL  Plan- och bygglagen, (1987:10).

TiF  Förordningen om tillsyn enligt miljöbalken,  
 (1998:900).

sekundär punktkälla: föroreningskälla som uppkommit 
genom att ha blivit förorenad av en annan förorenings-
källa. Exempel på sekundär punkkälla är förorenade 
områden (se även primär punktkälla).

spridningsförutsättningar: en av de fyra delar som till-
sammans bildar grunden för bedömning av risker. Här 
bedöms dagens utbredning och förutsättningarna för 
vidare spridning i miljön.

toxikologi: läran om gifter och deras verkan.

uppföljning: det sjätte av de sex skedena i ett efterbe-
handlingsprojekt. Här görs efterkontroller, garantibe-
siktningar och erfarenhetsåterföring.

åtgärdskrav: en precisering i mätbara och kalkylerbara 
termer av vad som ska åstadkommas på ett efterbe-
handlingsobjekt för att åtgärdsmålen ska uppfyllas.

åtgärdsmål: funktionsmål som anger hur området kan 
användas efter åtgärderna samt kvantitativa mål som 
sätts med hänsyn till de risker objekt medför och till 
vad som är tekniskt möjligt, miljömässigt motiverat och 
ekonomiskt rimligt.

åtgärdsutredning: en utredning som belyser vilka åtgär-
der som kan vara tillämpbara på ett objekt med hänsyn 
till förhållandena på platsen, kostnaderna, riskreduktio-
nen och andra relevanta aspekter.

punktkälla: en föroreningskälla som förorenar miljön 
(mark, luft eller vatten) lokalt.

riksintressen: syftar på allmänna intressen i ett geogra-
fiskt område (enligt 3 och 4 kap. miljöbalken), som är 
av sådan styrka att det kan anses vara betydelsefulla i 
ett nationellt eller internationellt perspektiv.

riktvärde: den halt av förorening över vilken risk för 
oönskade effekter på människor eller miljö kan före-
ligga.

riskbedömning: de risker, med avseende på människors 
hälsa eller miljön, som ett förorenat område kan ge 
upphov till identifieras och kvantifieras. De nivåer som 
inte utgör risker för människa eller miljö identifieras.

riskklassning:  en bedömning av sannolikheten för och 
allvarligheten av de oönskade effekter på människor 
eller miljö som ett förorenat område kan ge upphov till. 
Riskklassningen görs i ett inventeringsskede och objek-
ten indelas i fyra riskklasser.

riskvärdering: de i riskbedömningen framtagna riskerna 
värderas i förhållande till ekonomi, teknik och andra 
aspekter för att ta fram mål för åtgärder.

rättsverkande planer: planer som är bindande för ef-
terkommande beslut. PBL har två sådana planformer 
– områdesbestämmelser och detaljplan.

sanering:  åtgärder som helt eller delvis avlägsnar eller 
bryter ner föroreningar inom ett förorenat område.
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MIFO – Orienterande studier – fas 1

MIFO-modellen bygger på grundliga 
kart- och arkivstudier och översiktliga 
undersökningar med provtagning i olika 
medier på strategiskt utvalda punkter och 
analyser.

MIFO-modellen är indelad i två faser, 
där fas 1 omfattar en orienterande studie och 
riskklassning, och fas 2 en översiktlig under-
sökning och en ny riskklassning.

Objekts- och branschidentifiering
Den orienterande studien utgår från den in-
formation om branscher och objekt som finns 
tillgänglig i branschkartläggningen. Eftersom 
denna inte är fullständig måste ansträngning-
ar göras för att identifiera nya branscher och 
objekt.

Uppgiftsinsamling och platsbesök
Det fortsatta arbetet, i fas 1, består av insam-
ling av tillgängliga data om objektet via bl.a. 
rekognosering och platsbesök, intervjuer, 
kart- och arkivstudier. Uppgifterna samman-
ställs på blanketterna A (administrativa upp-
gifter) och B (verksamhets-, områdes- och om-
givningsbeskrivning).

Sammanställning och utvärdering
Insamlat underlag bedöms med avseende på 
föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, 
spridningsförutsättningar och känslighet och 
skyddsvärde, och med hjälp av blanketterna 
C, D och E.

Riskklassning
Den orienterande studien avslutas med risk-
bedömning och objektet placeras i en av 
de fyra riskklasserna. Utvärderingen i fas 1 

Objekts- och branschidentifiering

Uppgiftsinsamling och platsbesök, 
ifyllande av blanketterna A och B

Sammanställning och utvärdering av:
– föroreningarnas farlighet 

– föroreningsnivå, blankett C
– spridningsförutsättningar, blankett D

– känslighet och skyddsvärde

Riskklassning med hjälp av blankett E
Prioritering av objekt till fas 2

Rapportering

innebär att vissa objekt riskklassas utan fält-
undersökningar, provtagningar och analyser.

Prioritering 
Efter riskklassning görs en prioritering av vilka 
objekt man kan gå vidare med i fas 2.

Rapportering
Resultaten rapporteras och datalagras.

BILAGA ABilagor



5757

NATURVÅRDSVERKET OCH BOVERKET

Rapport 5608 Förorenade områden och fysisk planering

57

MIFO-modellen bygger på grundliga kart- och 
arkivstudier och översiktliga undersökningar 
med provtagning i olika medier på strategiskt 
utvalda punkter och analyser.

MIFO-modellen är indelad i två faser, 
där fas 1 omfattar en orienterande studie och 
riskklassning, och fas 2 en översiktlig under-
sökning och en ny riskklassning.

Rekognosering och upprättande av geokarta
Översiktliga undersökningar inleds med en 
rekognosering på området för att få en över-
siktlig bild av områdets förutsättningar för föro-
reningsspridning. Rekognoseringen genomförs 
med tillgängligt kartmaterial. I de fall där mo-
derna geologiska kartor i lämplig skala saknas 
upprättas en geokarta som är en karta som visar 
de geologiska huvuddragen inom området.

Upprättande av provtagningsplan
Utifrån rekognosering, kännedom om områdets 
geologi och hur området förorenats upprättas en 
plan för provtagning. Där anges vilka medier som 
ska provtas, var proverna ska tas, hur och vilka 
analyser som ska göras på provtaget material.

Provtagning
Nästa moment är provtagning enligt provtag-
ningsplanen med etablerade metoder.

Analys
I MIFO-modellen har ett antal kemiska analyser 
och toxikologiska tester av screeningkaraktär 
valts ut. Specifika analyser ska genomföras om 
uppgifter finns om att specifika ämnen har han-
terats eller släppts ut på platsen. Modellen inbe-
griper också tester med avseende på akuttoxici-
tet, gentoxicitet och reproduktionstoxicitet, dvs. 
testerna förväntas ge svar på om proverna är 
toxiska och/eller om de kan ge genetiska skador 
eller vara produktionsstörande.

Sammanställning och utvärdering
Utvärderingen från den orienterande studien 
(fas 1) kompletteras med de data som fas 2 
genererat.

Riskklassning
Fas 2 avslutas i likhet med fas 1 med en risk-
klassning av objekten i en av fyra riskklasser. 
Justering av riskklassningen gjord i fas 1 kan 
bli aktuell. Riskklassningen i fas 2 är oftast 
betydligt säkrare än klassningar som gjorts i 
Branschkartläggningen eller i fas 1.

Rapportering
Resultatet rapporteras och datalagras.

MIFO – Översiktliga undersökningar – fas 2

Rekognosering

Upprättande av geokarta

Upprättande av provtagningsplan

Provtagning

Analys

Sammanställning och utvärdering av:
– föroreningarnas farlighet

– föroreningsnivå, blankett C
– spridningsförutsättningar, blankett D

– känslighet och skyddsvärde

Riskklassning med hjälp av blankett E

Rapportering

BILAGA B



Naturvårdsverket och Boverket har uppmärksammat att 

markföroreningar sällan beaktas i tillräcklig omfattning i 

den fysiska planeringen och att frågan väcks alltför sent 

i samband med planering och bebyggande av förorenade 

områden. Det är lätt att underskatta tiden för efterbehand-

lingsprocessen. Oftast underskattas både den tid det tar att 

få alla nödvändiga tillstånd och tiden för själva åtgärden. 

Fördröjning i inledande skeden av efterbehandlingsproces-

sen minskar tiden för själva efterbehandlingen, vilket gör 

att den utförs under tidspress. Detta kan leda till sämre 

resultat och/eller högre kostnader. För att minska denna 

typ av efterbehandlig under tidsnöd så behöver frågan om 

efterbehandling synliggöras i den fysiska planeringen. Tas 

frågan upp redan i översiktsplanen behöver krav på efter-

behandling inte komma som en överraskning vid detaljpla-

neringen eller själva byggandet.

Mot bakgrund av dessa iakttagelser och uppfatt-

ningar har Naturvårdsverket och Boverket ställt samman 

denna rapport, vars syfte är att informera främst besluts-

fattare, miljö- och hälsoskyddshandläggare och planerare 

både om vad som sägs om förorenade områden i plan- och 

bygglagen och miljöbalken och hur lagarna kan tillämpas i 

samband med planering inför exploatering av förorenade 

områden.
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