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KLAGANDE 

EKA-Knivar Aktiebolag, 556372-1553 
Box 6 
631 02 Eskilstuna 
  
MOTPART 

Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun 
631 86 Eskilstuna 
  
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut den 25 februari 2010, dnr 505-11529-
2009, se bilaga 1 
 
SAKEN 

Föreläggande om markundersökningar 
 
_____________ 
 
DOMSLUT 

Miljödomstolen ändrar det överklagade beslutet endast på det sättet att föreläggan-

det ska ha fullgjorts senast 31 augusti 2011. 

_____________ 
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YRKANDEN M.M. 

Eka-Knivar Aktiebolag (bolaget) har yrkat att det överklagade beslutet upphävs. 

 

Till stöd för sin talan har bolaget anfört i huvudsak följande. Bolaget har inhämtat 

en offert där det framgår att kostnaderna för de aktuella undersökningarna uppgår 

till 35 000 kr plus moms. Ytterligare undersökningar är ett slöseri med resurser. 

Bolaget anser inte att det är skäligt att bolaget bekostar ytterligare beslutsunderlag. 

En markundersökning är nyligen gjord och bekostad av bolaget. Denna undersök-

ning anser bolaget ger tillräckligt underlag för beslut om riskklassning. Om ytterli-

gare underlag behövs får kommunen själv göra denna bedömning och stå för kost-

naden, alternativt diskutera ärendet med fastighetsägaren eller nuvarande hyresgäst.   

 

När det gäller den tidigare genomförda mätningen anser länsstyrelsen att den under-

sökningen gjord med PID inte kan anses tillräckligt omfattande. PID mäter alla 

flyktiga organiska ämnen, även trikloretylen, och dess nedbrytningsprodukter i luft 

registreras som ett utslag på PID. Får man ett utslag på PID så kan man dock inte 

säga vilket ämne det är som ger utslaget.  

 

Bolaget anser att följande synpunkter måste besvaras. Om PID-instrumentet inte 

gett utslag när prover tagits upp från olika djup och porluften analyserats kan en 

porluftsmätning strax under markytan inte förväntas ge utslag eftersom det är sam-

ma provmedium. Analyserna som nu krävs kan endast förväntas ge mycket låga 

eller inga utslag över detektionsgränsen med hänsyn till att inga halter registrerats 

med PID i de punkter som undersökts tidigare.  

 

DOMSKÄL 

Tillämpliga bestämmelser framgår av det överklagade beslutet. 

 

Miljödomstolen finner att det som anförts i målet inte föranleder en annan bedöm-

ning än den länsstyrelsen gjort. Överklagandet avslås därför, dock att tiden för full-

görande ändras enligt vad som framgår av domslutet.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427) 

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, Miljööverdomstolen ska ha inkommit till 

Nacka tingsrätt, miljödomstolen senast den 10 mars 2011. Prövningstillstånd krävs.  

 

 

Lars Kock Jalvemyr   Staffan Ljung 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Lars Kock Jalvemyr, ordförande, 
och miljörådet Staffan Ljung. Föredragande har varit beredningsjuristen Johan 
Forsberg.  
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