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

Inför miljö- och bygglovsnämndens beslut har kommunstyrelsen fått möjlighet att lämna 

synpunkter på de kompletteringar av riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering 

för Jakobsberg 2:926 och 11:2 m fl som nämnden vill ska ske. 

Av kommunikationen framgår att miljö- och bygglovsnämnden förslås besluta att Järfälla 

kommun, Kommunstyrelsen med organisationsnummer 212000-0043 ska komplettera: 

Kontrollprogrammet med:  

1. Provtagning av det övre och undre grundvattenmagasinet med minst fyra stycken 

analyser av PFAS 11 (två i vardera magasinet) vid minst två tillfällen.  

2. Återinstallation av grundvattenrör 17GV7 som enligt redovisningsrapporten för 2019 har 

försvunnit.  

3. Provtagning i Bällstaåns ytvatten med analys på filtrerade och ofiltrerade (uppslutna) prover. 

Vattenproverna ska utföras i minst tre punkter i Bällstaån, varav en provpunkt uppströms 

området och analyseras med avseende på följande ämnen: metaller inkl. kvicksilver samt 

dioxin, PCB och PAH:er. Förslag på provpunkter och provtagningsintervall ska kommuniceras 

med tillsynsmyndigheten.  

PM Lakförsök med:  

4. Ytterligare lakförsök ifrån provpunkter där askan bland annat är omblandad med jord. Antal 

laktester och metod ska tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten. Laktester ska utföras på 

metaller men det ska även utredas om det är möjligt med att utföra laktester på organiska 

ämnen såsom PCB, dioxin och PAH:er.  

Spridningsbedömningen med  

5. En spridning av det övre grundvattnet till Bällstaån via ledningsgravar i den konceptuella 

modellen.  

6. En kartbild som redovisar hur/var ledningar går på fastigheten samt var det förekommer 

underliggande torvlager i områden där aska återfinns.  

7. En lakvattenkaraktärisering utifrån resultat från ytvattenprovtagningen i Bällstaåns ytvatten.  

8. En uppdaterad beräkning av områdets bidrag till Bällstaån där resultatet från 

ytvattenprovtagningarna ingår.  

Åtgärdsutredningen med:  

9. 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.  

10. Kostnadsberäkning för respektive åtgärdsförslag.  
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Riskvärderingen med:  

11. En uppdaterad poängsättning utifrån de synpunkter som SGI framfört i skrivelse daterad 

2020-03-09. Uppdateringen ska utföras i samråd med tillsynsmyndigheten.  

Punkterna 1, 3, 4 ska vara påbörjade senast 2 månader efter beslutet vunnit laga kraft. 

Punkterna 2, 5 ska vara åtgärdade senast 1 månad efter beslutet vunnit laga kraft. Punkt 6 ska 

vara åtgärdade senast 2 månader efter beslutet vunnit laga kraft. Punkt 7, 8, 9, 10 och 11 ska 

vara åtgärdade senast 6 månader efter beslutet vunnit laga kraft. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter 

Under 2014 utförde Bjerking AB en fördjupad riskbedömning, en enkel åtgärdsutredning 

och riskvärdering för markområdet vid skol- och idrottsfastigheten Arbetet utfördes i 

samråd med kommunens tillsynsmyndighet. Sedan dess har det utförts kompletterande 

miljötekniska undersökningar och bedömningar av föroreningsproblematiken i området.  

Den 26 oktober 2016 beslutade miljö- och bygglovsnämnden att Järfälla kommun ska 

inkomma med ett förslag till kontrollprogram för att undersöka om föroreningarna sprids 

från området. Grundvattnet ska provtas på strategiska platser och vid potentiella 

spridningsvägar för markvatten.  

Den 26 mars 2018 beslutade miljö- och bygglovsnämnden att Järfälla kommun ska utföra 

provtagningar i mark för att avgränsa föroreningens utbredning.  

Sedan 2014 har det tillkommit nya vägledningar och praxis inom området. För att kunna 

godkänna riskbedömningen daterad 2014-06-03 ville därför kommunens tillsynsmyndighet 

(genom mail daterat 26 augusti 2019) att riskbedömningen skulle revideras med avseende 

på:  

 Spridning av föroreningar till Bällstaån och påverkan på möjligheten att uppnå 

miljökvalitetsnormer för ytvatten i Bällstaån.  

 Koppling till översvämningsproblematik av Bällstaån.  

 Resultat från pågående kontrollprogram avseende grundvatten.  

 Resultat från kompletterande undersökningar av mark.  

 Resultat från kompletterande laktest. 

Resultatet av dessa kompletteringar, med tillhörande undersökningar av mark och vatten, 

tidigare utförda kontrollprogram och miljötekniska undersökningar framgår i 

Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering daterad 2019-09-13. Därigenom anser 

kommunstyrelseförvaltningen att platsen är väl utredd och att det handlingsprogram som 

kommunstyrelsen genom sitt beslut den 9 december 2019 skickat till miljö- och 

bygglovsnämnden för godkännande är tillräckligt för att reducera risken för människors 

hälsa till en acceptabel nivå vid pågående markanvändning. Handlingsprogrammet 

uppfyller därmed kraven enligt 2 kap 2 § miljöbalken samt är ekonomiskt rimlig att 

genomföra vilket är i överensstämmelse med 2 kap 7 § miljöbalken.  

De förslag till kompletteringar som miljö- och bygglovsnämnden nu anser ska utföras 

krävs enligt nämnden för att säkerställa att inga föroreningar sprids till Bällstaån samt att 

det inte finns någon risk för människors hälsa att vistas i området. 
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Kommunstyrelseförvaltningen anser att detta redan är säkerställt genom de 

kontrollprogram och utredningar som nämnden redan krävt och godkänt. De nya 

provtagningarna av grundvatten och ytvatten som föreslås samt ytterligare lakförsök och 

ny spridningsbedömning anser kommunstyrelseförvaltningen är helt nya krav från 

nämnden som är mer långtgående än den skäliga omfattning som bestämmelserna i 

miljöbalken innebär.  

Nedan specificeras kommunstyrelseförvaltningens synpunkter på de punkter som ska 

nämnden anser ska kompletteras med: 

Kontrollprogrammet 

1. Åtgärden föreslås utgå. Provtagning av PFAS är ett helt nytt krav. För det fall 

miljö- och bygglovsnämnden vidhåller kravet så måste pkt 2 nedan utföras först. 

Efter tre månader kan provtagningen inledas, dvs i juli/augusti och ett 

provtagningstillfälle till, förslagsvis i höst när det är mer vatten, dvs i oktober. Den 

föreslagna tiden måste därför förlängas till sex månader. 

2. Återinstallation av grundvattenrör kan först ske efter ledningsutsättning och en 

annan förutsättning är tillgängliga borrvagnar. Den föreslagna tiden på en månad är 

inte tillräcklig för åtgärdens genomförande. Tiden bör justeras till tre månader.  

3. Åtgärden föreslås utgå. Ytterligare provtagning på Bällstaåns ytvatten och analys 

på filtrerade och ofiltrerade prover är ett helt nytt krav. För det fall miljö- och 

bygglovsnämnden vidhåller kravet att utföra provtagning i Bällstaåns ytvatten bör 

tiden för genomförande justeras till 13 månader för provtagning inklusive 

rapportering av analyssvar eftersom provtagning under en torr vår/sommar inte ger 

en rättvisande bild över hur det ser ut i ån över tid. Provtagningarna bör pågå minst 

ett år för att ge en bra bild av årstidsvariationer och provtagning bör ske månadsvis.  

 

PM Lakförsök  

4. Åtgärden förslår utgå. Ytterligare lakförsök är ett helt nytt krav. För det fall miljö- 

och bygglovsnämnden vidhåller kravet att utföra ytterligare lakförsök ifrån 

provpunkter där askan bland annat är omblandad med jord behöver tiden justeras 

till fyra månader eftersom åtgärden förutsätter att ledningsutsättning utförs och 

kräver borrbandvagn/grävmaskin. För genomförande behövs tre månader samt tid 

för analyser. Lakförsök tar upp till en månad att utföra.  

 

Spridningsbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering 

Kommunstyrelseförvaltningen anser att kravet på komplettering av 

spridningsbedömningen (punkt 5-8) bör utgå. För det fall miljö- och bygglovsnämnden 

vidhåller kravet måste tiden justeras till 16 månader för genomförande.  

Kommunstyrelseförvaltningen anser att den tekniska beskrivningen för respektive 

åtgärdsförslag (punkt 9-10) kan kompletteras och även kostnadsberäkningarna för 

respektive åtgärdsförslag. För dessa kompletteringar behövs fyra till sex månader.  
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Kommunstyrelseförvaltningen anser att kravet på uppdaterad riskvärderingen (punkt 11) 

bör utgå. För det fall miljö- och bygglovsnämnden vidhåller kravet måste tiden justeras till 

18 månader för genomförande. 

Slutsats 

Av beslutsunderlaget från miljö- och bygglovsnämnden daterat den 3 april 2020 framgår 

att det i den fördjupade riskbedömningen daterad 2014-04-03 presenterades platsspecifika 

riktvärden för mark. Utifrån det togs det fram ett åtgärdsförslag där grönytor skulle saneras 

till 1 m djup för att reducera alla hälso- och miljörisker till en acceptabel nivå. Förslaget 

innebar att det skulle kvarlämnas aska vilket föranledde krav på ytterligare undersökningar 

för att ytterligare utreda eventuell spridning till vatten och Bällstaån.   

Kommunstyrelseförvaltningen vill påminna om att det av kommunstyrelsen beslutade 

(2018-01-29) och miljö- och bygglovsnämnden beslutade (2018-03-26) 

handlingsprogrammet innebär en sanering av aktuellt område till mindre känslig 

markanvändning för de områden som inte är aktuella för bostäder, skolor eller förskolor, 

för områden med bostäder, skolor och förskolor ska utgångspunkten istället vara känslig 

markanvändning. Idag finns inga beslut om ändrad markanvändning inom området, dvs det 

incitament som fanns att sanera mark till de generella riktvärdena KM och MKM finns inte 

kvar. Det visionsprogram som omnämns i handlingsprogrammet är inte politiskt beslutat 

och kan därmed inte användas som utgångspunkt för ett handlingsprogram. Om hela det 

askförorenade området på 110 000 kvm ska klara riktvärdet för känslig markanvändning 

behöver en schakt omfattande 270 000 kubikmeter utföras. Kostnaden för detta uppskattas 

till 700 miljoner kronor.  

Kommunstyrelsens beslut från den 9 december 2019 gäller pågående markanvändning och 

avser att skydda miljö och människors hälsa till dess en ny markanvändning är beslutad. 

Slutsatsen i den reviderade riskbedömningen visar, precis som i riskbedömningen 2014, att 

det föreligger risk för hälsa och markmiljö och att dessa risker behöver åtgärdas. Det 

presenterade åtgärdsförslaget omfattar en åtgärd som reducerar dessa risker till acceptabla 

nivåer och till en rimlig kostnad. Kommunstyrelseförvaltningen anser att denna åtgärd är 

väl underbyggd och uppmanar därför miljö- och bygglovsnämnden att ta ställning till 

åtgärden istället för att ställa krav på ytterligare undersökningar som både är kostsamma 

och tidskrävande och som sannolikt inte medför sådan ny kunskap att 

handlingsprogrammet för dagens markanvändning behöver revideras. 

 


