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                      2020-11-03  
 

                                                     

                                                             Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

 

                                                                   Dnr Mbn 2018-892  
 

Begäran om komplettering av riskbedömning, åtgärdsutredning och 
riskvärdering för förorenat område, Jakobsberg 2:926 och 11:2 m fl. 

Förslag till beslut  

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden: 

 

Kommunstyrelsen med organisationsnummer 212000-0043 ska komplettera:  

 

Handlingsplanen daterad 2019-11-08 med:  

1. En beskrivning över att kontrollprogrammet kommer fortgå samt utökas 

med de provtagningar som framgår av nedanstående beslutspunkter.  

2. Ett förtydligande om att kommunstyrelsens föreslagna åtgärd med över-

täckning av jord ses som en tillfällig åtgärd för att skydda människors 

hälsa.  

Kontrollprogrammet med:  

3. Provtagning av det övre och undre grundvattenmagasinet med minst fyra 

stycken analyser av PFAS 11 (två i vardera magasin) vid minst två sepa-

rata tillfällen.   

4. Återinstallation av grundvattenrör 17GV7 som enligt redovisningsrappor-

ten för 2019 har försvunnit.  

5. Provtagning i Bällstaåns ytvatten med analys på filtrerade och ofiltrerade 

(uppslutna) prover. Vattenproverna ska utföras i minst tre punkter i Bäll-

staån, varav en provpunkt uppströms området, och analyseras med avse-

ende på följande ämnen: metaller inkl. kvicksilver samt dioxin, PCB och 

PAH:er. Förslag på provpunkter och provtagningsintervall ska kommuni-

ceras med tillsynsmyndigheten.  

PM Lakförsök med: 

6. Ytterligare lakförsök ifrån provpunkter där askan bland annat är omblan-

dad med jord. Antal laktester och metod ska tas fram i samråd med till-

synsmyndigheten. Laktester ska utföras på metaller men det ska även ut-

redas om det är möjligt med att utföra laktester på organiska ämnen 

såsom PCB, dioxin och PAH:er.  
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Spridningsbedömningen med: 

7. En spridning av det övre grundvattnet till Bällstaån via ledningsgravar i 

den konceptuella modellen.  

8. En kartbild som redovisar hur/var ledningar går på fastigheten samt var 

det förekommer underliggande torvlager i områden där aska återfinns. 

9. En lakvattenkaraktärisering utifrån resultat från ytvattenprovtagningen i 

Bällstaåns ytvatten.  

10. En uppdaterad beräkning av områdets bidrag till Bällstaån där resultatet 

från ytvattenprovtagningarna ingår.  

Åtgärdsutredningen med:   

11. Teknisk beskrivning för respektive åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen ska 

preciseras avseende: mängd förorening som tas bort (i m3 och ton) samt 

mängd tillagd jord (i m3 och ton). Till de tekniska beskrivningarna ska 

även en kartbild för varje åtgärd redovisas som visar vilket område som 

berörs av åtgärden.  

12. Kostnadsberäkning för respektive åtgärdsförslag.  

Riskvärderingen med: 

13. En uppdaterad poängsättning utifrån de synpunkter som SGI framfört i 

skrivelse daterad 2020-03-09. Uppdateringen ska utföras i samråd med 

tillsynsmyndigheten.  

Aktuellt beslut ersätter tidigare delegationsbeslut § 2018-249, 2018-03-26 om att 

kommunstyrelsen ska följa tidigare inskickad handlingsplan.  

Beslutspunkterna ska påbörjas direkt men vara färdigställda senast ett år efter 

beslutet vunnit laga kraft. Löpande avstämningar ska göras med tillsynsmyndigheten.  

 

Ärendet i korthet  

För skol- och idrottsområdet, som är konstaterat förorenat av Lövstaska, har 

Kommunstyrelsen har tagit fram en riskbedömning, åtgärdsutredning och 

riskvärdering vilket har lett till att de reviderat den tidigare handlingsplanen som 

innebar en etappsanering i området. I den reviderade handlingsplanen hänvisar de till 

att utförda undersökningar inte påvisar spridning och att de därmed vill övertäcka ett 

delområde med jord för att skydda människors hälsa fram till att nuvarande 

markanvändning ändras. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att nämnden ska 

begära kompletterande undersökningar för att utreda eventuell spridning till 

Bällstaån samt att handlingsplanen inte kan godkännas då föreslagna åtgärder inte 

kan anses tillräckliga utifrån ett långsiktigt perspektiv för människors hälsa och 

miljön  

 
Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-03 

2. Kommunstyrelsens reviderade handlingsplan, 2019-11-08. 

3. Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering, 2019-09-13. 

4. SGI kortidsstöd  

5. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter på förslag till beslut 
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Bakgrund 

Flertalet miljötekniska markundersökningar har utförts inom Jakobsbergs skol- och 

idrottsområde mellan åren 2001-2019. Inom delar av området finns en 

markförorening i form av aska som kommer från den f.d. 

sopförbränningsanläggningen i Lövsta, s.k. ”Lövsta-aska”. Området tillhör riskklass 

1 enligt Länsstyrelsens inventering och riskklassning över förorenade områden i 

regionen. I och med riskklassningen görs en översiktlig bedömning av de risker för 

människors hälsa och miljön som det förorenade området kan innebära idag och i 

framtiden. Riskklass 1 innebär att störst risk för människors hälsa och ska prioriteras 

vidare för utredningar och vid behov avhjälpande åtgärder.  

 

Delar av området har också sanerats från askan i samband med anläggningsarbeten, 

mestadels till åtgärdsnivån för känslig mark (KM). I askan finns höga halter av 

arsenik, barium, bly, kadmium, koppar, kvicksilver, nickel, zink, PCB, dioxin och 

PAH:er. Askskiktets mäktighet varierar från några decimeter upp till cirka två meter. 

Inom vissa områden saknas dock ett synligt skikt, då den istället har blivit 

omblandad med ovanliggande fyllning i samband med olika anläggningsarbeten 

genom åren. En fördjupad riskbedömning och förenklad åtgärdsutredning och 

riskvärdering gjordes under 2014 (Bjerking AB). I den rekommenderades det att 

områdets grönytor skulle saneras ner till 1 meter och förslag på platsspecifika 

riktvärden (PSRV) togs fram.  

 

Miljö- och bygglovsnämnden (nämnden) beslutade 2016-10-26 om att 

kommunstyrelsen skulle lämna in en handlingsplan för att efterbehandla de 

markföroreningar som förekommer inom Jakobsbergs skol- och idrottsområde. Då 

ingen fullständig handlingsplan inkom inom utsatt datum förenades beslutet med vite 

den 11 oktober 2017. 

 

En handlingsplan skickades in till nämnden 2018-01-31 som bland annat angav att 

minst ett delområde skulle saneras per år med start 2018. Det område som kallas ”A” 

i handlingsplanen stängslades också in tills vidare för att göra området oåtkomligt för 

allmänheten med anledning av höga halter i ytlig jord. Nämnden bedömde att 

handlingsplanen huvudsakligen innehöll de delar som beslutet avsåg, men med 

reservation för att den kunde komma att behöva revideras kontinuerligt utifrån 

planerad markanvändning och provtagningsresultat. Nämnden fastställde 

handlingsplanen i ett beslut 2018-03-26 som även innehöll krav på att utföra 

provtagning i mark för att avgränsa föroreningens utbredning.  

 

Under 2019 har exploateringsavdelningen utfört ytterligare undersökningar för att 

titta på askans lakbarhet och eventuell spridning till Bällstaån. Utredningarna ligger 

till grund för den reviderade riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering som 

skickades in till miljö- och bygglovsnämnden den 11 oktober 2019. Miljö- och 

bygglovsnämnden har granskat och fått korttidsstöd från Statens geotekniska institut 

(SGI) som är rådgivande myndighet.  

 

2019-12-09 valde kommunstyrelsen att revidera den tidigare handlingsplanen som 

fastställdes 2017 på grund av att den reviderade handlingsplanen skulle utgå ifrån 
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nuvarande markanvändning och inte utifrån visionsprogrammet för Vibblaby. I den 

reviderade handlingsplanen hänvisar kommunstyrelsen till den senast utförda 

riskbedömningen och föreslår att kontrollprogrammet av grundvatten ska avslutas 

under 2019 samt att övertäckning av jord inom område A ska utföras för att skydda 

människors hälsa.  

 

Aktuella handlingar som omfattas av kompletteringsbeslutet är:  

1. Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering, Structor 2019-09-13  

2. Kontrollprogram grundvatten – delrapportering vår 2019, Bjerking 2019-07-08 

3. Redovisning av resultat från kontrollprogram grundvatten 2017-2018, Bjerking 

2019-04-23 

4. PM lakförsök, Bjerking 2019-05-08 

5. Miljöteknisk markundersökning, Bjerking 2019-05-14 

6. Spridningsbedömning, Bjerking 2019-08-30 

7. Uttagsrapport från Naturvårdsverket beräkningsprogram för platsspecifika rikt-

värden, 2019-09-13  

8. Utdragsrapport från SGI:s beräkningsprogram SAMLA för riskvärdering, 

2019-09-10 

9. Reviderad handlingsplan, Kommunstyrelsen 2019-11-08 

 

Övriga handlingar som lämnats in i ärende:  

10. Miljöteknisk markundersökning, Bjerking, 2013-10-31 rev. 2014-02-03 

11. Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Bjerking 2014-04-30 

12. PM Sammanställning av utförda åtgärder, Bjerking 2013-10-31 rev 2014-03-

31 

13. Fördjupad riskbedömning, Bjerking 2013-10-31 rev. 2014-06-03  

 
Bedömning 

Enligt det nationella miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” ska förorenade områden vara 

åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör ett hot mot människors hälsa eller 

miljön. Kommunen ska enligt miljöplanen, antagen av kommunfullmäktige den 3 

oktober 2016, ta fram en prioritering senast 2020 för sanering av alla kända 

förorenade områden på kommunal mark och förorenade områden med riskklass 1 ska 

vara åtgärdade senast 2020. 

 

Enligt miljöbalken är det den som har bidragit till en föroreningsskada som är 

ansvarig att vidta de avhjälpande åtgärder som skall ske enligt gällande bestämmelser 

(10 kap 2 § MB).  Med avhjälpande avses utredning, efterbehandling och andra 

åtgärder för att avhjälpa en föroreningsskada eller en allvarlig miljöskada (10 kap 1 § 

MB). Det är fastställt att Järfälla kommun lagt ut förbränningsaska från Lövsta 

förbränningsanläggning under slutet av 60-talet och i början av 70-talet och anses 

därför vara den som bidragit till föroreningen och därmed har ansvaret för att utreda 

och vidta avhjälpande åtgärder.  

 

Kommunstyrelsen har åtagit sig det övergripande ansvaret för att undersöka 

föroreningens omfattning vilket har lett till ett flertal undersökningar. 

Undersökningarna och utredningarna har dels utrett föroreningens utbredning samt 

tittat på lakbarhet och kontrollprogram för grundvatten. Resultatet av 

undersökningarna har ingått i den riskbedömning som nu reviderats av 

kommunstyrelsen.  
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Nämnden anser att mycket av de undersökningar som genomförts har gett en god 

bild över områdets föroreningsutbredning men att några undersökningar behöver 

kompletteras. Detta då kommunstyrelsens tidigare ställningstagande om att sanera 

området nu har ändrats till att endast avse övertäckning av jord på den västra delen 

av området. Den reviderade handlingsplanen innebär att undersökningarna i området 

måste säkerställa att inga föroreningar sprids till Bällstaån samt att det inte finns en 

risk för människors hälsa eller miljön i området.  

 

Kontrollprogrammet 

Det är av stor vikt att kontrollprogrammet av/för grundvatten ska fortgå då vissa 

prover har indikerat på en spridning av föroreningar till grundvattnet. Nämnden kan 

dock konstatera att det inte tidigare har undersökts om det finns PFAS-föroreningar i 

grundvattnet. I Naturvårdsverkets rapport 6871  ”Vägledning om att riskbedöma och 

åtgärda PFAS-föroreningar inom förorenade områden”  från 2019 framgår det att 

avfallshanteringsanläggningar och deponier har identifierats som möjliga direkta 

eller indirekt PFAS-källor. Bällstaåns ytvatten uppnår inte god status avseende 

PFOS, som är ett ämne som ingår i samlingen av olika PFAS-ämnen. Nämnden anser 

att det är av stor vikt att utreda alla eventuella källor till denna förorening och 

bedömer därför att förekomsten av PFAS-ämnen ska utredas. Detta bör utföras 

genom en utökad provtagning vid minst 2 tillfällen där 4 prover analyseras, 2 i 

vardera grundvattenmagasin.  

 

Vidare bedömer nämnden att området även kan betraktas som en deponi med utlagd 

förbränningsaska. I IVLs Rapport B1344, ”Handbok för lakvattenbedömning, 

metodik för karakterisering av lakvatten från avfallsupplag”, framgår det att man ska 

titta på totalhalter för metaller. För dioxiner så ska man också alltid titta på totalhalter 

då de är hydrofoba och därmed lätt fastnar på partiklar. Även partikelbundna metaller 

och organiska ämnen bedöms kunna ha en negativ påverkan på omgivande miljön 

om de sprids till närmsta ytvatten. Kontrollprogrammet bör därför även kompletteras 

med undersökningar utifrån hur man konventionellt tittar på lakning från en deponi, 

dvs med lakvattenprovtagning i ytvatten där totalhalter analyseras. 

Som skäl för denna bedömning hänvisar nämnden till en sedimentundersökning i 

Bällstaån, Bjerking 2019 som visar på påverkan av både metaller och dioxin i 

närliggande provpunkter, Bä20 och Bä40.  

Provpunkten Bä20 ligger strax innan Skördevägen och är den provpunkt som ligger 

högst upp i Bällstaån. Bä20 är inte påverkad av dagvattentillflöde från Viksjö via 

Viksjödammarna eller dagvatten från Jakobsberg via ett dagvattenmagasin. I 

provpunkt Bä20 återfinns den näst högsta halten arsenik jämfört med övriga 

provpunkter längs hela Bällstaån.  För metaller återfinns minst lika höga eller till och 

med högre halter i provpunkt Bä20 om man jämför med andra punkter. 

Provpunkten Bä40 ligger nedströms aktuellt område och är påverkad av 

dagvattenflöden som nämns ovan. I provpunkt Bä40 har summan av dioxiner 

uppmätts till en ca 10 gånger högre halt än det Kanadensiska riktvärdet och övriga 

provpunkter i Bällstaån. Sedimentprover från golfdammarna och dagvattenmagasinet 

uppströms Jakobsberg visar inte på några höga halter av dioxin.  

Trots att sedimentprover inte automatiskt påvisar ett pågående utsläpp så anser 

nämnden att det är anmärkningsvärt att metallhalterna är så pass höga i punkt Bä20 

samt att dioxinhalten är extremt hög i punkten Bä40 som ligger nedströms aktuellt 

område. 
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Då inga ytvattenprovtagningar av totalhalter av metaller och dioxiner har genomförts 

i kontrollprogrammet samt att sedimentprover bedöms indikera på en påverkan anser 

nämnden att spridningsbedömningen behöver kompletteras med ytterligare 

provtagningar av lakvatten från området. Nämnden anser därför att ytterligare 

provtagningar som utförs på ofiltrerade prover (uppslutna) ska utföras i Bällstaån. 

Denna typ av provtagning visar på totalhalterna i vattenprovet och får med 

bioackumulerande metaller och dioxiner som är hydrofoba. Kompletteringen i 

kontrollprogrammet avseende ytvatten ska utföras i samråd med 

tillsynsmyndigheten. 

Spridningsbedömning 

I spridningsbedömningen har man utgått ifrån de uppmätta halterna i grundvattnet 

samt tittat på genomströmningen av regnvatten, resultat ifrån laktester samt 

kommunens ytvattenprover i Bällstaån. Vidare hänvisar spridningsbedömningen till 

Järfälla kommuns miljöövervakning med ytvattenprovtagning i Bällstaån.  

I riskbedömningen och spridningsbedömningen hänvisar man till att största delen av 

det ytliga grundvattnet som tillförs Bällstaån passerar det underliggande torvlagret 

och att en fastläggning av metaller och organiska föroreningar görs där, trots att 

dessa inte är borträknade i beräkningarna. Nämnden anser att det inte framgår 

eventuell spridning via ledningsschakt eller andra genomsläppliga jordlager. Det 

behöver därför tydliggöras i den konceptuella modellen att en viss del av spridningen 

även beräknas kunna ske via ledningsschakt till Bällstaån. Det behöver därför 

redovisas på en karta var det finns torv under askan och om det kan ske en spridning 

via övriga områden samt ledningsschakt.   

Nämnden anser inte att det räcker att hänvisa till den kommunala 

ytvattenprovtagningen då analyser endast utförs på ett visst antal metaller (zink och 

koppar) och på filtrerade prover. Då askans främsta föroreningar rör andra ämnen 

såsom exempelvis bly, arsenik och dioxin räcker det inte att endast hänvisa till 

provtagningen av zink och koppar. Såsom tidigare resonemang om spridningar av 

askpartiklar innehållandes miljögifter behövs också provtagningen i Bällstaån utföras 

på ofiltrerade prover.  Nämnden bedömer därmed att kontrollprogrammet ska 

kompletteras med ytvattenprovtagning på fler ämnen som finns i askan och att 

provtagningen ska utföras på ofiltrerade prover. Underlaget från dessa 

undersökningar ska ingå i spridningsberäkningarna där man tittar på utspädning från 

omgivande tillskottsvatten.  

PM Lakförsök 

För att beräkna eventuell lakning(spridning) från askan har det utförts laktester där så 

kallade Kd-värden framtagits. Kd-värdet visar hur mycket av askans föroreningar 

lakar/sprids till omgivande mark och vatten under en viss tidsperiod. Nämnden anser 

att de lakförsök som utförts inte är tillräckliga. De platsspecifika Kd-värdena för 

metallerna bedöms i nuläget som för osäkra. Detta framgår även i de osäkerheter som 

tas upp i riskbedömningen samt av SGIs svar på korttidsstöd. I Naturvårdsverkets 

rapport nr 5535 ”Hållbar sanering, Laktester för riskbedömning av förorenade 

områden” framgår det att det fasta förorenade materialet (ex. aska) kan laka till 

omgivande jord under den tid den legat på platsen och att jorden i sin tur kan laka 

vidare. Som nämnden tolkar laktesterna, främst från 2019, så har man tittat på askan 

som material och att den visar på låg lakbarhet. Dock saknas ett resonemang kring 

hur omgivande jord i sin tur lakar vidare metaller och organiska ämnen mer än att 

man hänvisar till den underliggande torven. Detta anses särskilt viktigt då ett av 

argumenten som framförs är att askan redan lakat ur sedan tiden den lades dit.  
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Resultatet från laktesterna och de platsspecifika Kd-värdena har stor betydelse för 

spridningsbedömningen till Bällstaån och de platsspecifika riktvärdena i 

riskbedömningen. Nämnden anser därför att laktester på askan och platsspecifika Kd-

värden inte är tillräckliga för att dra så långtgående slutsatser som görs i 

spridningsbedömningen och i de platsspecifika riktvärdena. Tex. så behöver man 

utföra laktester på områden där askan redan lakat ut till omgivande jord för att inte 

underskatta den spridningen. Nämnden anser att det bör föras en dialog med 

tillsynsmyndigheten om vilka kompletterande laktester som anses kunna vara 

möjliga där det även behöver utredas närmre om laktester för de organiska 

föroreningarna såsom PCB, dioxin och PAH. Enligt underlagsrapport 2 till ovan 

nämnda rapport så framgår det möjliga laktester även för dessa ämnen. Nämnden har 

även varit i kontakt med ett ackrediterat lab för att diskutera om det är möjligt att 

utföra laktester på organiska föroreningar där de gav svaret att det är möjligt.  

Åtgärdsutredning 

I åtgärdsutredningen har en överskådlig beskrivning över olika åtgärder gjorts. 

Nämnden anser att det saknas en fördjupad beskrivning över åtgärdernas omfattning 

och kostnader. Åtgärdsutredningen behöver därför kompletteras med tekniska 

beskrivningar för de åtgärdsförslag som föreslås. I tekniska beskrivningen ska det 

framgå hur stor del av förorening som åtgärdas (i både vikt och volym) samt vilket 

material som tillförs i vilken mängd (i både vikt och volym). Till tekniska 

beskrivningen ska kartor biläggas som visar exakt vilka områden som berörs av 

åtgärdsförslagen samt en kostnadsberäkning. I åtgärdsutredningen ska även 

geotekniska förutsättningar utredas för respektive åtgärdsförslag.  

 

Riskvärdering 

I riskvärderingen har poäng satts på respektive åtgärd utifrån nollalternativet, som 

innebär att området lämnas kvar orört. Nämnden har i granskningen bedömt att 

poängsättningen i riskvärderingen gett fördelaktiga poäng till åtgärdsalternativ 4, 

övertäckning av jord. Nämnden frågade därför om ytterligare ett korttidsstöd för att 

få hjälp av SGI att tolka poängsättningen då beräkningsverktyget är framtaget av 

dem. I SGI:s svar på korttidsstödet har de lämnat ett flertal synpunkter på hur 

poängsättningen kan justeras för att det ska bli mer rättvist. I kommunicering med 

samhällsbyggnadsavdelningen har de åtagit sig att uppdatera riskvärderingen utifrån 

SGI:s påpekanden. Nämnden vill särskilt påtala att det är viktigt att 

åtgärdsutredningen gjorts så pass detaljerat så att poängsättningen är relevant. Då 

riskvärderingen även tittar på ett längre perspektiv (100 år) kan andra faktorer spela 

in som inte finns med i åtgärdsutredningen. Det är också viktigt att invänta 

ytterligare provtagningsresultat från de kompletterande ytvattenproverna på 

totalhalter och dioxin då resultatet kan ha inverkan på poängsättningen.  

 

Reviderad handlingsplan 2019-11-08 

Nämnden kan i nuläget inte godkänna den reviderade handlingsplan som antogs av 

Kommunstyrelsen  den 9 december 2019. Bland annat på grund av att det i 

handlingsplanen framgår att kontrollprogrammet ska avslutas 2019 samt att man 

hänvisar till att undersökningarna inte visar någon spridning av föroreningar till 

Bällstaån. I handlingsplanen föreslås också övertäckning av jord inom den så kallade 

cirkustomten som en tillräcklig åtgärd vilket nämnden i dagsläget inte kan ta 

ställning till om det är tillräcklig. De undersökningar som är utförda, utgör inte ett 

tillräckligt underlag för att nämnden ska kunna besluta att övertäckning av jord är 

tillräckligt ur ett långsiktigt perspektiv. Om kommunstyrelsen anser att 
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övertäckningen ska ses som en tillfällig åtgärd i väntan på eventuell ändrad 

markanvändning samtidigt som fortsatta undersökningar utförs enligt aktuellt beslut 

kan nämnden acceptera detta alternativ. Denna åtgärd kan därmed likställas med den 

befintliga staket som står där idag. Det ska också nämnas att övertäckning av jord 

föreslås inom området som omnämns som Cirkustomten vilket endast reducerar 

risken för människors hälsa på denna del av området. Nämnden vill också förtydliga 

att vi inte kan bedöma om detta alternativ är kostnadseffektivt ifall kommande 

undersökningar visar på ett saneringsbehov inom de närmsta 2-5 åren.  

 

Även om den reviderade handlingsplanen i nuläget inte kan godkännas så bedömer 

nämnden att aktuellt beslut ersätter det tidigare beslutet MBN § 2018-249, 2018-03- 

23.  

 
Övriga synpunkter 

I granskningen av riskbedömningen med tillhörande utredningar så har ett flertal 

övergripande synpunkter sammanfattats. Dessa synpunkter innebär inte att 

inskickade utredningar behöver kompletteras i nuläget men synpunkterna ska beaktas 

vid revideringarna. 

Markmiljön 

I miljöbalkens inledning framgår det att bestämmelserna syftar till att främja en 

hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 

tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att 

naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är 

förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 

I SGI:s publikation 27 ”Markmiljöns skyddsvärde En härledning med utgångspunkt i 

miljöetik och lagstiftning” framgår det att markmiljöns skyddsvärde ska ses utifrån 

flera perspektiv och bedömer att det dras lite för kortfattade paralleller när man 

beskriver markmiljön som ”tillräcklig för att upprätthålla växtlighet”.  

Nämnden vill därmed påpeka att resonemangen kring markmiljöns skyddsvärde samt 

vilka konsekvenser olika alternativ innebär behöver utvecklas och tas med i 

bedömningar kring olika åtgärdsalternativ.  

50 cm jord 

I riskbedömningen kommer man fram till slutsatsen att det anses tillräckligt att lägga 

på jord på de områden där askan ligger grundare än 50 cm. Detta antagande tolkas av 

nämnden som att man frångår tidigare riskbedömning om att det bedöms finnas ett 

allvarligt åtgärdsbehov för den översta metern utifrån risk för människors hälsa. 

Nämnden ser inte en motivering till att man numera halverat denna skyddsnivå till att 

endast uppgå till 50 cm.  Detta antagande får stor betydelse för åtgärdsutredningen, 

både utifrån vad som är tekniskt genomförbart och kostnadsmässigt fördelaktigt. 

Vidare har nämnden svårt att följa resonemangen kring att området skulle få 

sättningar om askan tas bort och ersätts med ny jord. Detta antagande om sättningar 

borde rimligtvis även uppstå i scenario 4 där ny jord läggs på befintlig marknivå. Om 

scenario 4 även innefattar pålning m.m. för att markstabilisera så ska detta framgå i 

åtgärdsutredningen.   

Platsspecifika riktvärden 

I den uppdaterade riskbedömningen har platsspecifika riktvärden beräknats för 

områdets grönområde respektive hårdgjorda ytor. Platsspecifika riktvärden har tagits 

fram för arsenik, barium, bly, kadmium, koppar, nickel, zink och dioxin. Nämnden 

har granskat beräkningarna och anser att justeringarna är tillräckliga utifrån 
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vistelsetid. Det anses däremot inte godtagbart att stryka skydd av grundvatten som 

naturresurs. Denna bedömning grundas på att det övre grundvattenmagasinet enligt 

inlämnade utredningar bedöms stå i kontakt med Bällstaån. En risk för spridning till 

grundvattnet kan därmed på sikt kunna påverka Bällstaåns vattenkvalitet och det kan 

inte anses försvarbart att stryka detta skydd då Bällstaån inte uppnår god vattenstatus.  

Kommunicering av förslag till beslut 

Den 19 maj kommunicerade miljö- och hälsoskyddsavdelningen aktuellt förslag till 

beslut med kommunstyrelseförvaltningen. Den 24 juni inkom ett yttrande från 

kommunstyrelseförvaltningen där de bland annat framför att övertäckningen av 

jorden är en skyddsåtgärd för människors hälsa fram till att kommunen beslutat om 

en ny markanvändning för området och att aktuell tidsplan för detta är mellan 10-25 

år. Under denna period anser kommunstyrelsen inte att ytterligare undersökningar 

bör utföras då de redan undersökt området tillräckligt och att krav på nya 

undersökningar inte är ekonomiskt skäliga i förhållande till miljönyttan. Yttrandet 

biläggs i sin helhet till tjänsteutlåtandet.  

Lagar och regler som ligger till grund för beslutet 

Enligt 2 kap. 1 § miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet visa 

tillsynsmyndigheten att de allmänna hänsynsreglerna (2 kap. miljöbalken) efterlevs. 

Likaså ska verksamheten visa att miljöbalken och dess förordningar och föreskrifter 

följs. 

Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken ska alla som bedriver verksamhet skaffa sig den 

kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att 

skydda människors hälsa och miljön. 

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som 

behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljö. Den som bedriver en yrkesmässig 

verksamhet ska använda bästa möjliga teknik. 

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken ska tillsynsmyndigheten göra en rimlighetsavvägning 

då krav ställs på en åtgärd. Nyttan med åtgärderna ska då jämföras med kostnaderna 

för att utföra åtgärden. 

Enligt 2 kap 8 § miljöbalken ansvarar alla som bedriver eller har bedrivit en 

verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön till 

dess skadan eller olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det 

kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det föreskrivs i denna balk kan i stället 

skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma. 

Enligt 10 kap. 2 § miljöbalken är den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet 

eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig 

miljöskada (verksamhetsutövaren) ansvarig för det avhjälpande som ska ske enligt 

bestämmelserna i miljöbalkens tionde kapitel.   

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden 

och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar 

och andra beslut som har meddelats med stöd av miljöbalken ska efterlevas. Mer 

ingripande åtgärder än vad som krävs i det enskilda fallet får inte tillgripas. 

Enligt 26 kap. 19 § miljöbalken ska den som bedriver verksamhet eller vidtar 

åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka 
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miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller 

förebygga sådana verkningar. 

Enligt 26 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken får en tillsynsmyndighet förelägga den som 

bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller 

miljön att inkomma med uppgifter och utföra de undersökningar som behövs för 

tillsynen. 

Information om avgift  

Miljö- och bygglovsnämnden tar ut avgift för all tid som handlagts i ärendet. 

Avgiften utgår från taxa som är fastställd av kommunfullmäktige och debitering görs 

bland annat för inspektioner, resor, skrivarbete, granskning av inkommande 

handlingar, telefonkontakter med mera. Ett separat avgiftsbeslut kommer att skickas 

ut i efterhand 

 

Jenny Färm  

Miljöchef  

  

 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 

Akten 

 
 


