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Introduktion 
Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller 
konstruktioner som innehåller föroreningar i en sådan mängd att de kan vara 
ett hot mot människors hälsa eller miljön. När ett område är konstaterat 
förorenat och föroreningarna kan utgöra en risk för människors hälsa eller 
miljön kan tillsynsmyndigheten, en kommun eller en länsstyrelse, tillämpa 
10 kap. miljöbalken[1].  
Förorenade områden har huvudsakligen uppkommit genom utsläpp, spill och 
olyckor vid tidigare industriell verksamhet. Deponier och utfyllnader som 
exempelvis gjorts med avfall kan också vara betydande föroreningskällor. 
Många förorenade områden bidrar redan idag med utsläpp av ämnen med 
oacceptabla miljöeffekter som följd och de är ett stort framtida hot mot hälsa 
och miljö. 
I Sverige finns totalt omkring 80 000 identifierade förorenade områden. 
Ungefär 1000 av dessa objekt bedöms medföra mycket stora risker för 
människors hälsa eller miljön och behöver åtgärdas. Ytterligare ca 7000 
områden bedöms utgöra stor miljö- och hälsorisk och skulle också behöva 
åtgärdas. Sedan slutet av 1990-talet pågår ett nationellt arbete med att 
inventera, riskbedöma och prioritera vilka förorenade områden som behöver 
undersökas och åtgärdas. 
Arbetet med att undersöka och åtgärda förorenade områden är omfattande 
och komplext och därför är det extra viktigt att det finns en tydlig struktur 
för att möjliggöra ett effektivt arbete för identifiering och prioritering av 
förorenade områden samt tillsyn enligt miljöbalken. Denna struktur skapas 
genom att Mörbylånga kommun tar fram en handlingsplan för de kända 
förorenade områden som finns i kommunen. 

Syfte 
Syftet med handlingsplanen är att tydliggöra och strukturera handläggnings-
processen samt öka möjligheterna att arbeta strategiskt och systematiskt med 
alla kommunens kända förorenade områden för att bland annat uppnå det 
nationella och regionala miljömålet Giftfri miljö.  
I denna handlingsplan specificeras antalet förorenade områden i kommunen 
och hur dessa områden är fördelade i olika riskklasser. Av handlingsplanen 
ska även framgå hur kommunens prioriteringsarbete av förorenade områden 
bedrivs, vilka mål som arbetet ska uppnå, vilka strategier som ska användas 
för att nå målen samt vilka resurser som finns för arbetets genomförande.  

Beslut, giltighetstid och uppföljning 
Handlingsplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 22 september 
2022, § 117, och gäller tillsvidare dock som längst fram till och med 2027. 
Handlingsplanen är under denna tid styrande för miljöverksamhetens arbete 
med förorenade områden.  
Under giltighetstiden ska handlingsplanen ligga till grund för miljöverk-
samhetens strategiska arbete med förorenade områden. Planen ska under 
giltighetstiden följas och vid behov uppdateras. Översyn av handlingsplanen 
ska genomföras årligen. Vid förändringar av större betydelse eller föränd-
ringar i tjänstgöringstid uppdateras dokumentet och den reviderade 
handlingsplanen redovisa till nämnden för nytt beslut.  
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Övergripande ansvar för uppföljning och justering av handlingsplanen ligger 
på miljöverksamheten och ytterst ansvarig är miljöchef. 

Lägesbeskrivning 

Förekomst av förorenade områden 
Inom Mörbylånga kommun finns det idag 160 objekt registrerade som är 
potentiellt eller konstaterat förorenade. Av dessa är 59 stycken inventerade 
och riskklassade. Övriga objekt är enbart identifierade och branschklassade 
vilket innebär att det inte finns lika mycket information om objekten och 
risken bedöms översiktligt utifrån bransch, d.v.s. vilken typ av verksamhet 
som har bedrivits på platsen. 

Figur 1. Översikt av samtliga kända förorenade områden i Mörbylånga 
kommun. 
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Metodik för klassning 
Naturvårdsverket har tagit fram ett verktyg för bedömning och prioritering 
av förorenade områden. Verktyget heter ”Metodik för Inventering av 
Förorenade Områden”[2] vilket förkortas MIFO och kan indelas i två faser. 
MIFO Fas 1 omfattar en orienterande studie som resulterar i en riskklassning 
på en fyrgradig skala, där riskklass 1 motsvarar störst risk och riskklass 4 
minst risk. Riskklassningen är en samlad bedömning av föroreningarnas 
farlighet, föroreningsnivå, förutsättningar för spridning samt områdets och 
omgivningens känslighet och skyddsvärde.  
Klassningen enligt MIFO Fas 1 visar vilka objekt som bör genomgå 
miljötekniska undersökningar enligt MIFO Fas 2. Normalt prioriteras objekt 
i riskklass 1 och 2 för vidare undersökningar.  
Om underlagsinformationen för ett objekt är för knapphändig för att 
genomföra en riskklassning under Fas 1 har objektet endast branschklassats, 
det vill säga bedömts översiktligt utifrån bransch. 
Av de 59 riskklassade objekten i Mörbylånga kommun är det 12 objekt som 
är prioriterade då de tillhör riskklass 2. Det finns i kommunen inga 
riskklassade objekt i riskklass 1, endast ett objekt som tillhör branschklass 1. 

Tabell 1: Risk- och branschklassade förorenade områden i Mörbylånga 
kommun 

Tillsyn 
Det är tillsynsmyndigheterna som ska kontrollera att de lagar och regler som 
finns i miljöbalken och dess förordningar följs av alla som är ansvariga för 
en misstänkt eller konstaterad förorening. Mörbylånga kommun har tillsynen 
på de flesta förorenade objekt som ligger inom kommunens gränser men 
några objekt har Länsstyrelsen Kalmar län tillsynsansvar för. Förutom att 
arbeta med tillsyn av sina egna objekt arbetar Länsstyrelsen även med att 
agera huvudman för undersökning och sanering med statliga bidrag, granska 
hur förorenade områden beaktas i den fysiska planeringen samt förvaltning 
av databasen EBH-stödet som kontinuerligt uppdateras med uppgifter från 
kommunen.  

Mörbylånga kommun 
Ansvaret för att arbeta med förorenade områden i Mörbylånga kommun 
ligger på samhällsbyggnadsnämnden samt kommunstyrelsen. Inom 
samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret för förorenade områden fördelats på 
tillsynsmyndigheten miljöverksamheten och på plan- och byggverksam-
heten. För äldre nedlagda deponier ansvarar mark och exploatering i 
egenskap av kommunens markägare och verksamhetsutövare.  

Miljöverksamheten 
Miljöverksamheten bedriver tillsynsarbetet enligt miljöbalken med förore-
nade områden och kan som tillsynsmyndighet ställa krav på verksamhetsut-

 Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Summa 

Riskklassade (RK) - 12 34 13 59 

Branschklassade (BK) 1 31 39 30 101 
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övare att genomföra undersökningar och åtgärder. Ansvarsfrågan för 
förorenade områden är ofta oklar och kan behöva utredas av tillsynsmyndig-
heten för att klargöra vem kraven ska riktas mot. Krav på utredning och 
undersökning kan även riktas mot kommunen i de fall kommunen är 
verksamhetsutövare. Gamla kommunala deponier betraktas som potentiellt 
förorenade områden och det är mark och exploatering som är ansvarig 
verksamhetsutövare i dessa ärenden. Utredning av ansvar samt tillsyn i form 
av krav på undersökning och åtgärd benämns ofta som egeninitierat 
tillsynsarbete.  
Utöver egeninitierat tillsynsarbete uppkommer ofta behovet av tillsyn i 
samband med annan verksamhet, där föroreningar upptäcks eller misstänks, 
vilket ofta benämns händelsestyrt tillsynsarbete. Exempel på händelsestyrt 
tillsynsarbete är den tillsyn som behöver göras om föroreningar påträffas vid 
grävarbeten eller om utsläpp av miljöfarliga ämnen sker i samband med 
olyckor. Mörbylånga kommuns arbete med exploatering av mark samt 
planarbeten kan leda till att föroreningar i mark upptäcks eller att gamla 
verksamhetsområden behöver utredas vilket också inkluderas i händelsestyrd 
tillsyn.  

Tillsynsavgift 
Samhällsbyggnadsnämnden har med stöd av miljöbalken rätt att ta ut 
timavgift enligt fastställd taxa för arbete med tillsyn av förorenade områden. 
Taxan beslutas av kommunfullmäktige.  

Plan- och byggverksamheten 
Plan- och byggverksamheten ansvarar för planering av den fysiska miljön i 
Mörbylånga kommun. I samband med upprättandet av nya kommunala 
översikts- och detaljplaner genomförs undersökningar av vilka verksamheter 
som bedrivits i området tidigare samt utredningar för att fastställa 
föroreningssituationen i området. I samband med utredningar genomförs ofta 
provtagning som utgår från en provtagningsplan. Innan provtagningen 
påbörjas ska plan och byggverksamhetens provtagningsplan skickas till 
miljöverksamheten för granskning och godkännande. 

Mark och exploatering 
Mörbylånga kommun kan i likhet med andra verksamhetsutövare och 
fastighetsägare ha ett ansvar att undersöka och åtgärda förorenade områden. 
Genom sin nuvarande eller tidigare verksamhet har Mörbylånga kommun 
ansvaret för utredning och åtgärder av ett tjugotal objekt, främst gamla 
nedlagda deponier. I dessa fall är det mark och exploatering som är 
ansvariga för att genomföra utredningar samt genomföra åtgärder. Mark och 
exploatering kan även söka statliga medel för att utföra undersökningar och 
vidta åtgärder i de fall det helt saknas ansvarig för ett förorenat område. 
Utöver ansvar för gamla kommunala deponier är det mark och exploatering 
som sköter Mörbylånga kommuns uppköp och försäljning av mark. Arbetet 
med försäljning och exploatering av mark riskerar att försvåras och fördröjas 
om området är förorenat. Genom ett förebyggande arbete med att utreda och 
åtgärda förorenade område kan mark och exploatering underlätta framtida 
försäljning och exploatering av kommunal mark.  
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Prioritering av tillsyn 
För att kunna arbeta systematiskt och strukturerat med att undersöka och 
åtgärda förorenade områden är det nödvändigt att genomföra en 
prioriteringsordning av de förorenade områdena. Prioriteringsarbetet utförs 
av miljöverksamheten i Excel-dokumentet ”Tillsynsobjekt – förorenade 
områden” där olika prioriteringsgrunder används för att rangordna objekt 
samt organisera och följa upp utredningar och åtgärder. Excel-dokumentet 
ska ses som ett levande dokument som ska ändras när åtgärder eller 
undersökningar genomförs och ny information blir tillgänglig. 
Med utgångspunkt från prioriteringsgrunder så som branschklass, riskklass, 
vattenskyddsområden, grundvattenförekomst samt redan pågående 
utredning/undersökning gör miljöverksamheten en bedömning av vilka 
objekt som behöver utredas först. Därefter har varje objekt indelats i en 
prioriteringsordning på en femgradig skala där 1 har högst prioritet och 5 
motsvarar lägst prioritet.  
De förorenade områden som tillhör prioriteringsordning 1, och som alltså 
ska åtgärdas först innefattar oftast objekt från riskklasserna 1 och 2. Särskild 
vikt läggs vid de förorenade områden som ligger inom vattenskyddsom-
råden. Aktivt pågående utredningar och undersökningar inkluderas ofta i 
prioriteringsordning 1. 
Efter utredning och eventuell åtgärd av objekt från prioriteringsordning 1 
omprövas bedömningen och objektet kan antingen ligga kvar i samma 
prioriteringsordning om fler åtgärder är nödvändiga eller flyttas till en lägre 
prioriteringsordning. Objekt som flyttas ersätts av andra objekt, huvudsakli-
gen från prioriteringsordning 2 beroende på vilka omständigheter som råder.  
Förorenade områden som hamnar i prioriteringsordning 5 motsvarar oftast 
objekt från riskklasserna 3 och 4 och behöver oftast inte prioriteras för 
egeninitierad tillsyn utan kan hanteras i samband med exploatering eller 
andra händelsestyrda ärenden. Objekt som har undersökts och åtgärdats eller 
lämnats utan åtgärd eller av annan anledning blivit avförda inkluderas ofta i 
prioriteringsordning 5.  

Tabell 2: Fördelning av antal förorenade objekt i respektive 
prioriteringsordning 2022. 

 

 

 

 

Mål för arbetet med förorenade områden 
Det övergripande målet för miljöarbetet i Sverige är att vi till nästa 
generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är 
lösta. År 1999 fastställde Riksdagen ett antal miljökvalitetsmål vilka 
beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. 
Arbetet med förorenade områden berör flera av miljökvalitetsmålen till 
exempel Giftfri miljö, God bebyggd miljö och Grundvatten av god kvalitet.  

Prioriteringsordning Antal objekt 
1 7 
2 21 
3 18 
4 37 
5 66 
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Miljökvalitetsnormer för vatten ger ett stöd för att prioritera arbetet med 
undersökningar och åtgärder av förorenade områden. Havs- och vatten-
myndighetens åtgärdsprogram för havsmiljön 2022-2027[3] anger vilka 
åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havet ska kunna 
följas och för att god havsmiljö ska uppnås på sikt. Bland annat pekar 
åtgärdsprogrammet på behovet av ökad tillsyn på förorenade områden. 
Åtgärdsprogrammet är bindande för kommunen.  
Naturvårdsverkets nya tillsynsstrategi innehåller sex fokusområden varav ett 
är förorenade områden. Ett av effektmålen inom detta tillsynsområde är att 
samtliga tillsynsmyndigheter bedriver aktiv tillsyn utifrån en fastställd 
handlingsplan eller motsvarande styrdokument. 

Nationella miljömål  
Arbetet med förorenade områden berör främst miljömålet Giftfri miljö som 
bland annat innebär att förorenade områden ska vara åtgärdade i så stor 
utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön. 
Som övergripande mål gäller att år 2050 ska alla områden med mycket stor 
risk eller stor risk för människors hälsa eller miljön vara åtgärdade. 
Naturvårdsverket har även tagit fram följande etappmål:  

• Minst 25 procent av områdena med mycket stor risk för människors 
hälsa eller miljön är åtgärdade år 2025.  

• Minst 15 procent av områdena med stor risk för människors hälsa eller 
miljön är åtgärdade år 2025.  

Regionala miljömål  
Förutom de nationella målen finns regionala mål framtagna av 
efterbehandlingsgruppen för att vägleda länets kommuner och länsstyrelsen i 
sitt arbete med egeninitierad tillsyn av förorenade områden. Kalmar läns mål 
följer även de nationella miljökvalitetsmålen med preciseringar och 
etappmål. Kalmar län har som mål att:  

• till år 2030 är minst 25 procent av områdena med riskklass 1 och 2 
åtgärdade.  

• till år 2040 är minst 75 procent av områdena med riskklass 1 och 2 
åtgärdade.  

• till år 2050 har alla områden med mycket stor risk eller stor risk för 
människors hälsa eller miljön blivit åtgärdade (riskklass 1 och 2).  

Lokala miljömål 
De övergripande miljömålen för Mörbylånga kommun är att förorenade 
områden ska identifieras, undersökas och vid behov åtgärdas för att minska 
risken för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Mörbylånga kommun ska arbeta aktivt för att motverka att nya föroreningar 
uppkommer samt bidra till att minska spridningen av föroreningar från 
förorenade områden.  
Samhällsbyggnadsnämnden antog genom verksamhetsplanen för år 2021 
prioriterade utvecklingsmål varav det ena ligger till grund för arbetet med 
förorenade områden i Mörbylånga kommun. Enligt verksamhetsplanen är 
målet att tre förorenade områden ska utredas enligt MIFO 1 eller MIFO 2 
varje år. Utöver dessa tre områden avser Mörbylånga kommun påbörja 
arbetet med att utreda och vid behov åtgärda gamla kommunala deponier. 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2022-09-22 
 
 

Sida 
10(11) 

 

 

Målet är att två gamla kommunala deponier ska utredas och/eller vid behov 
åtgärdas varje år. Mörbylånga kommuns miljömål är: 

• Miljömål 1: tre förorenade områden utreds enligt MIFO 1 eller MIFO 2 
varje år. 

• Miljömål 2: två gamla kommunala deponier utreds och/eller vid behov 
åtgärdas varje år. 

Strategi 
För att nå uppsatta mål i handlingsplanen och för att arbeta aktivt mot att nå 
miljömålet Giftfri miljö kommer Samhällsbyggnadsnämnden att arbeta 
enligt följande strategier: 

• Tillse att kompetens inom förorenade områden upprätthålls och tillförs. 
• Tilldela tillräckliga resurser för att kunna bedriva en effektiv tillsyn. 
• Tillsynsmyndigheten ska huvudsakligen arbeta med tillsyn. 
• Tillsynsmyndigheten tar ut en avgift för handläggning av tillsynsärenden. 
• Fokusera tillsynsarbetet på ett fåtal objekt åt gången för ökad effektivitet.  
• Val av tillsynsobjekt görs med stöd av prioriteringsgrunderna i Excel-

dokumentet.  
• Excel-dokumentet med tillsynsobjekt hålls ständigt uppdaterad. 
• Stödjande och rådgivande arbete bedrivs effektivt samt i rimlig 

utsträckning.  
• Verka för kunskapsspridning och kommunikation om förorenade 

områden, mellan och inom berörda verksamheter i Mörbylånga kommun. 

Resursbehov 
För att bland annat kunna uppnå de lokala miljömålen i handlingsplanen 
samt miljömålet Giftfri miljö och fastställda miljökvalitetsnormer för vatten 
behöver Samhällsbyggnadsnämnden arbeta med egeninitierad tillsyn. Risker 
med att endast arbeta med händelsestyrd tillsyn är att verksamheter som i 
dag bedriver miljöfarlig verksamhet där fastigheten/området är potentiellt 
förorenat vid flytt eller nedläggning inte ställs ansvariga för uppkomna 
föroreningar, vilket kan försvåra arbetet med utredningar i ett senare skede.  
För att målen ska kunna uppnås bedömer kommunen totalt sett att 
resursbehovet för arbete med förorenade områden ska uppgå till minst en 
heltidstjänst. Befintliga resurser för Mörbylånga kommuns arbete med 
förorenade områden inom miljöverksamheten uppgår enligt 2022 års 
behovsutredning till 0,92 heltidstjänster vilket dock bedöms vara en 
underskattning av resursbehovet. Detta innebär att även om kommunen i 
dagsläget enligt behovsutredningen ligger nära behovet av resurser för att 
kunna arbeta enligt handlingsplanen så kommer kommunen inom 
handlingsplanens giltighetstid att arbeta för att öka resurserna.  
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