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Dialog om huvudmannaskap 
I god tid inför åtgärdsförberedelserna bör överenskommelse om vem som ska 
vara huvudman för åtgärdsfasen (förberedelser och genomförande av 
åtgärder) ske, gärna redan under huvudstudiefasen. Detta för att 
huvudmannen ska få möjlighet att planera och förbereda sig väl inför 
projektet. Huvudmannen kommer att ta på sig ansvaret att genomföra både 
åtgärdsförberedelser och åtgärder inkl. uppföljande kontroll. Därför är det 
viktigt med en tidig dialog om huvudmannaskap mellan länsstyrelsen och 
berörda aktörer. Dialogen förs i första hand med kommunen där det 
förorenade området ligger. Vem dialogen ska föras med på kommunen kan 
variera, men vanligen påbörjas dialogen med tjänstemän och chefer från 
tekniska kontoret, mark- och exploateringskontoret eller motsvarande som 
har erfarenhet av att vara beställare vid olika typer av 
entreprenadupphandlingar. Miljökontoren kan med fördel vara med i 
dialogen, men bör som huvudregel inte ansvara för ett ev. huvudmannaskap i 
och med att de i många fall även är tillsynsmyndighet för det 
föroreningsskadade området.  

Länsstyrelsen behöver i dialogen med kommunen vara tydlig med vad det 
innebär att vara huvudman, vilka förutsättningar och skyldigheter som gäller. 
Men det är lika viktigt att vara tydlig med vilka fördelar och vinster kommunen 
kan göra genom att vara huvudman. Broschyren Huvudman – efterbehandling 
av förorenade områden kan användas, den hittar ni HÄR.  

Ett beslut om att kommunen tar på sig/inte tar på sig huvudmannaskapet för 
efterbehandlingsåtgärderna bör vara väl förankrat hos kommunen. Detta 
innebär vanligen att frågan avgörs i en kommunal nämnd, kommunstyrelsen 
eller kommunfullmäktige. 

Om en kommun inte har möjlighet att ta på sig huvudmannaskapet kan 
Länsstyrelsen vända sig till en statlig myndighet, vanligen SGU. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att SGU blir tillfrågade om huvudmannaskap i projekt 
från hela landet och har begränsade resurser för att ta på sig 
efterbehandlingsprojekt. Vanligen prioriteras SGU för mer komplexa 
efterbehandlingsprojekt, som det bedöms att en kommun kan ha svårt att 
genomföra.  
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