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VÄXJÖ TINGSRÄTT D O M Mål nr M 3129-11 
',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 
J U meddelad i 

Växjö 

KLAGANDE 
Bastionen Skåne AB 
Box 97 
201 20 Malmö 

Ombud: Advokat  
 

 
 

MOTPART 
Miljönämnden i Helsingborgs stad 
251 89 Helsingborg 

ÖVERKLAGAT BESLUT 

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 

SAKEN 
Undersökningar inom förorenat område 

DOMSLUT 

Med ändring av länsstyrelsens beslut flyttar mark- och miljödomstolen fram tiden 

då de förelagda åtgärderna senast ska vara vidtagna och redovisade till den 1 de-

cember 2011. Länsstyrelsens beslut i övrigt ska stå fast. 

Dok.Id 192467 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 

Box 81 Kungsgatan 8 0470-560 100 0470-560 125 måndag - fredag 

351 03 Växjö E-post: MMD.vaxio(ffidom.se 08:00-12:00 
13:00-16:30 

C.B.
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YRKANDEN M.M. 

Bastionen Skåne AB har överklagat länsstyrelsens beslut och inledningsvis yrkat i 

första hand att miljönämndens föreläggande undanröjs. Bolaget har även yrkat att 

föreläggandet inhiberas. Efter återkallelse av de flesta yrkandena i målet har bolaget 

i yttrande från den 20 oktober 2011 anfört att endast yrkande kvarstår: 

Bastionen Skåne AB yrkar numera endast att tiden för åtgärdernas fullgörande 

flyttas fram. Bolaget begär förlängd tid till den 1 december 2011. 

Bastionen Skåne AB har anfört bland annat följande: 

Bolaget godkämier att utföra de åtgärder som Miljönämnden i Helsingborgs stad 

beslutat om den 12 november 2010. Utredningarna har pågått under en längre tid 

och har tagit betydligt mer tid i anspråk än vad som kunnat förutses. Beträffande 

punkterna 4-6 i föreläggandet har information och redovisning lämnats till miljö-

nämnden. Beträffande punkterna 1 -3 har Thyréns anlitats och deras rapport förvän-

tas endera dagen, varefter den kommer att tillställas miljönämnden. 

Om tiden flyttas fram till den 1 december 2011 får Bastionen Skåne AB möjlighet 

att inom tiden fullfölja sin redovisning av uppgifter till miljönämnden. Miljönämn-

den torde inte ha någon erinran mot tidförlängningen eftersom några aktuella planer 

på exploatering av fastigheten ej föreligger. 

DOMSKÄL 

Bastionen Skåne AB har av Miljönämnden i Helsingborgs stad förelagts bland 

annat att undersöka och fastställa föroreningars spridning och utbredning på 

fastigheten Helsingborg Rausgård 21. Bolaget har även förelagts att redovisa vilka 

åtgärder som vidtagits vid en tidigare efterbehandling och att ta hand om 

kvarlämnat avfall m.m. från denna. 

Bastionen Skåne AB har numera accepterat att utföra samtliga de åtgärder som 

miljönämnden förelagt bolaget, men anfört att tiden är alltför knapp för att hinna 

genomföra dem inom förelagd tid. Länsstyrelsen har bestämt sista dag för 
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fullgörande av föreläggandet till den 1 november 2011. Sista dag för fullgörande är 

därmed nu mycket nära förestående. Mark- och miljödomstolen bedömer att 

åtgärderna som ska utföras inte är av så brådskande karaktär att de måste utföras 

omedelbart. Det är därför rimligt att bolaget i enlighet med sitt yrkande beviljas 

förlängd tid med en månad för att få möjlighet att hinna slutföra undersökningar och 

rapportering på ett fullgott sätt. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (Dv 427) 

Överklagande senast den 17 november 2011. 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Carl-Göran Heden, ordförande, och 

tekniska rådet Magnus Björkhem. Föredragande har varit beredningsjuristen Olof 

Ekström. 



LÄNSSTYRELSEN 
I SKÅNE LÄN 2011-06-22 505-16193-10 

F.delg. 

VÄXJÖ TINGSRÄTT 
Vår referens Bastionen Skåne AB Mark- och miljödomstolen 

Förvaltxiingsavdelningen 
Rättsenheten 
Magnus Lindskog 

  
 
 

rot 040/044-25 23 93 

Överklagande av beslut om undersökningar inom förorenat 
område inom fastigheten Rausgård 21 i Helsingborg 

Länsstyrelsen avslår överklagandet, men ändrar tidpunkten när åtgärderna senast 
ska vara vidtagna och redovisade till den 1 november 2011. 

Länsstyrelsen upphäver sitt delbeslut av den 22 december 2010 om inhibition. 

Redogörelse för ärendet 

Miljönämnden i Helsingborg beslutade den 12 november 2010 att förelägga 
Bastionen Skåne AB att senast 2 månader efter delfåendet av detta beslut ha 
vidtagit följande åtgärder på fastigheten Rausgård 21 och ha redovisat dessa för 
nämnden: 

1. Undersök och fastställ föroreningarnas spridning och utbredning. 
2. Komplettera de platsspecifika riktvärdena, åtgärdsmålen och åtgärderna 

med markmiljön och grundvattnet. 
3. Åtgärdsförslaget ska kompletteras med en riskbedömning samt mätbara 

åtgärdsmål med utgångspunkt i såväl en framtida känslig markanvändning 
(KM) som en mindre känslig markanvändning (MKM). Riskbedömningen 
ska utföras i enlighet med Naturvårdsverkets rapport 5977 -
riskbedömning av förorenade områden och 5976 - riktvärden för 
förorenad mark. Om inte generella riktvärden bedöms tillämpliga, ska 
platsspecifika riktvärden och grunderna för dessa redovisas. 

4. En rapport över de hittills utförda efterbehandlingsåtgärderna ska 
redovisas till miljönämnden. Rapporten ska beskriva vidtagna 

Beslut 

Postadress Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusglro/Bankglro E-post www 

205 15 Malmö Kungsgatan 13 040-25 20 00 vx 040-25 25 20 6 88 11-9 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 

291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 044-25 20 00 vx 044-25 25 20 5050-3739 

C.B.

mailto:skane@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/skane
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efterbehandlingsåtgärder och eventuella förändringar som gjorts i relation 
till anmälan. 

5, Kvarlämnat avfall, förorenade massor och förorenat vatten efter den 
tidigare efterbehandlingen ska omhändertas. 

6. Den hittills utförda efterbehandlingen har genererat avfall, förorenade 
massor och förorenat vatten. Rapporten ska innehålla uppgifter om 
transportör, mottagare, slutmottagare, analyser och mängder för dessa 
fraktioner. 

Var och en av punkterna 1-6 har förenats med vite om 5 000 kr för vaije 
kalendermånad som förflyter utan att föreläggandet följts och miljönämnden har 
också förordnat att beslutet skall gälla omedelbart även om det överklagas. 

Miljönämnden har vidare beslutat att ta ut avgift om 13 500 kr för handläggning 
av detta ärende enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Bastionen Skåne AB har överklagat beslutet och anfört följande. Punkterna 1-3 
kan för närvarande inte besvaras på grund av den rådande väderlekssituationen. 
Vinterkyla med snö/tjäle försvårar och omöjliggör provtagningar med mera. 
Bolaget bör befrias från att erlägga avgift om 13 500 kronor. 

I övrigt har Bastionen Skåne AB i yttrande till Länsstyrelsen redogjort för 
åtgärder som bolaget har vidtagit. Kopia av yttrandet överlämnas till 
Miljönämnden tillsammans med detta beslut. 

Länsstyrelsen har i delbeslut den 22 december 2010 förordnat om inhibition. 

Skäl för beslutet 

Enligt 2 kap 2 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn 
till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors 
hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 

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 miljön. Dessa försiktighetsmått 
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ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Enligt 2 kap 7 § miljöbalken gäller dessa krav på hänsyn i den utsträckning det 
inte kan anses orimligt att uppfylla dem. 

Enligt 9 kap 3 § miljöbalken avses med olägenhet för människors hälsa störning 
som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och 
som inte är ringa eller helt tillfällig. 

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden 
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och 
andra beslut som har meddelats med stöd av denna ska efterlevas. Mer ingripande 
åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. 

Enligt 26 kap 21 § miljöbalken far tillsynsmyndigheten förelägga den som 
bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i 
miljöbalken eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till 
myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 

Enligt 26 kap 22 § första stycket miljöbalken är den som bedriver en verksamhet 
eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa 
eller miljön eller den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan 
verksamhet skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess 
verkningar som behövs för tillsynen. 

Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får beslut om förelägganden eller förbud förenas 
med vite. 

Enligt 26 kap 26 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet bestämma att dess beslut 
ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

Länsstyrelsen delar Miljönämndens bedömning i sak, men anser, såsom 
Länsstyrelsen anförde i delbeslutet, att åtgärderna inte var så brådskande att de 
behövde utföras i vintras. Föreläggandet ska därför kvarstå, men tidpunkten när 
åtgärderna ska vara vidtagna och redovisade bör flyttas fram. 
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Enligt 27 kap 1 § första stycket miljöbalken får kommunfullmäktige meddela 
föreskrifter om avgifter för kommunal myndighets kostnader för prövning och 
tillsyn enligt balken eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av denna 
samt för prövning och tillsyn med anledning av EG-förordningar inom balkens 
tillämpningsområde. 

Enligt Helsingborgs stads taxa för tillsyn enligt miljöbalken är timavgiften 750 
; kronor. Enligt 8 § taxan tas timavgift ut för varje påbörjad halv timme nedlagd 

handläggningstid. Enligt 23 § taxan far avgiften sättas ned eller efterskänkas om 
det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter. 

) 
Avgiften motsvarar 18 timmars handläggningstid. Enligt Länsstyrelsens 
bedömning har det inte framkommit annat än att den beslutade avgiften följer 
kommunens taxa och att taxan följer miljöbalkens bestämmelser. Länsstyrelsen 
bedömer att den nedlagda tiden är skälig och finner att det inte har framkommit 
några särskilda skäl att sätta ned eller efterskänka avgiften. Överklagandet ska 
därför avslås även vad avser avgiften. 

Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen, se nedan. 

) Magnus Lindskog [ 

i 
Kopia: 

5 Miljönämnden i Helsingborgs stad (+ kopia av yttrande från Bastionen Skåne AB, 
inkommet 2011-02-08) 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

LANSSTYRELSEN 
I SKÅNE LÄN 2011-06-22 

Om ni vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska ni skriva till Mark- och 
miljödomstolen, Växjö tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas till 
Länsstyrelsen i Skåne län, Rättsenheten, 205 15 MALMÖ. 
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Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar (ange diarienummer) och 
hur ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet 
ska ändras. 

Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även namn och telefonnummer. Om ni har 
handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning bör ni skicka med detta. 

' ) 

t Länsstyrelsen måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fick 
del av beslutet. Annars kan överklagandet inte tas upp till prövning. Om 
förenklad delgivning tillämpas gäller istället de regler som informerats om i 

) samband med bekräftelsen på överklagandet. 

Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni kontakta Länsstyrelsen, 
tel 040-25 20 00 (växel). 

) 
i 

) 
I 
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SVERIGES DOMSTOLAR 

Bilaga 

INFORMATION 

Hur man överklagar - dom i mål som har överklagats till 
mark- och miljödomstolen 
Den som vill överklaga mark- och miljö-
domstolens dom ska göra detta skriftligen. 
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till 
mark- och miljödomstolen. Överklagandet 
prövas av Mark- och miljööverdomstolen 
vid Svea hovrätt. 

Överklagandet ska ha kommi t in till mark- och 

milj ödoms tolen inom tre veckor från domens 

datum. Sista dagen för överklagande finns an-

given på sista sidan i domen. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 

Mark- och mil jööverdomstolen fordras att 

prövningstillstånd meddelas. Mark- och miljö-

överdomstolen lämnar prövningstillstånd om 

1, det finns anledning att betvivla riktigheten 

av det slut som mark- och miljödomstolen 

har kommi t till, 

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 

går att bedöma riktigheten av det slut som 

mark- och mil jödomstolen har kommit 

till, 

3. det är av vikt för ledning av rätts-

tillämpningen att överklagandet prövas av 

högre rätt, eller 

4, det annars finns synnerliga skäl att pröva 

överklagandet. 

O m prövningstillstånd inte meddelas står 

mark- och mil jödomstolens avgörande fast. 

D e t är därför viktigt att det klart och tydligt 

framgår av överklagandet till Mark- och miljö-

överdomstolen varför klaganden anser att 

prövningstillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

uppgifter om 

1 den d o m som överklagas med angivande 

av mark- och miljödomstolens namn, da-

tum för domen samt målnummer, 

2. den ändring av mark- och miljödomsto-

lens d o m som klaganden vill få till stånd, 

3. grunderna (skälen) för överklagandet, 

4. de omständigheter som åberopas till stöd 

för att prövningstillstånd ska meddelas, 

samt 

5. de bevis som åberopas och vad som ska 

styrkas med varje bevis. 

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska 

ges in samtidigt med överklagandet. 

Till överklagandet ska bifogas lika många ko-

pior av skrivelsen som det finns motparter i 

målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt 

antal kopior, framställs de kopior som behövs 

på klagandens bekostnad. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och 

miljödomstolen. Adress och telefonnummer 

finns på första sidan av domen. 
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www.domstol.se 

http://www.domstol.se



