
Beslut 2017 

ABC AB 
000 00 STADEN 

 

Försiktighetsmått och kontroll vid kabelgrävning på fastigheten Syrenen i Staden 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att förelägga ABC AB, org.nr 000000-0000, att vidta skyddsåtgärder och övriga 
försiktighetsmått samt genomföra kontroll och redovisning i samband med åtgärd på fastigheten 
Syrenen i Staden enligt följande. 

• Cement ska pumpas in i de borrhål som passerar områden inom fastigheten Syrenen oavsett om 
grundvatten påträffas eller inte. 

• Om grundvatten påträffas vid borrningen ska provtagning genomföras för att säkerhetsställa att 
spridning av förorenat grundvatten inte sker. Provtagningen ska omfatta sedvanliga 
analysparametrar vid förekomst av petroleum. 

• För att säkerhetsställa att injekteringarna av cement i borrhålen är täta ska kontroll av 
grundvattenförekomst i borrhålen genomföras efter utfört arbete. 

• Bolaget ska senast fyra veckor efter slutförd åtgärd lämna in en skriftlig redogörelse av utfört 
arbete och eventuell genomförd provtagning till länsstyrelsen.  

Beskrivning av ärendet 
ABC AB (bolaget) har den 13 februari 2017 inkommit med en förfrågan till länsstyrelsen där bolaget 
anfört följande. Bolaget planerar att förlägga en kabel i mark genom borrning på fastigheten Syrenen 
i Staden (fastigheten). Vid arbetet ska cement injekteras i samtliga hål som passerar förorenat 
område. Hela hålen injekteras med cement och det görs oavsett om det vid borrningen påträffas 
något grundvatten eller inte. Provtagning ska genomföras om grundvatten påträffas. Kontroll ska ske 
efter injekteringen för att säkerhetsställa att borrhålen blev täta och att inget vatten kan spridas via 
borrhålen. 

På fastigheten har Oljor AB tidigare bedrivit verksamhet. Den första verksamheten startades 1953. 
Verksamheten på fastigheten var en spilloljedepå och det är känt att bensin, eldningsolja, 
motorfotogen, smörjoljor och spilloljor har funnits på fastigheten. Den totala lagringsvolymen låg 
som mest på 2200 m3. En miljöteknisk jord- och grundvattenprovtagning genomfördes 2011 på 
fastigheten. Av rapporten för undersökningen framgår att det ställvis finns föroreningar inom 
fastigheten som överskrider de generella riktvärdena för MKM (Naturvårdsverkets riktvärden för 
mindre känslig markanvändning) och att det är en relativt stor risk för att föroreningar sprider sig 
med vatten ner i berggrunden. 

Motivering till beslutet 
Av 2 kap. 29 § första stycket 3 miljötillsynsförordningen (2011:13) framgår att länsstyrelsen har 
ansvar för tillsynen i fråga om föroreningsskador orsakade av en verksamhet som i 
miljöprövningsförordningen är beskriven som en tillståndspliktig verksamhet och som har upphört 
efter den 30 juni 1969, om tillsynen vid tidpunkten för verksamhetens upphörande inte hade 
överlåtits till kommunen. 



Med föroreningsskada avses enligt 10 kap. 1 § miljöbalken en miljöskada som genom förorening av 
mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning kan medföra skada eller 
olägenhet för människors häls eller miljön. 

Länsstyrelsen har därmed tillsynsansvar i fråga om de föroreningsskador som finns på fastigheten. 

I egenskap av tillsynsmyndighet får länsstyrelsen enligt 26 kap. 9 § miljöbalken besluta om de 
förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad 
som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. 

Av 2 kap. 3 § miljöbalken följer att den som avser att vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, 
iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra 
eller motverka att åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en åtgärd kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Den som vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka 
miljön ska enligt 26 kap. 19 § miljöbalken fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att 
motverka eller förebygga sådana verkningar. Tillsynsmyndigheten får enligt 26 kap. 21 § miljöbalken 
förelägga den som vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i miljöbalken att till myndigheten 
lämna de uppgifter som behövs för tillsynen. 

Bolaget har föreslagit vissa försiktighetsmått som bolaget planerar att vidta i samband med de 
arbeten som ska utföras. Länsstyrelsen gör bedömningen att de av bolaget föreslagna 
försiktighetsmåtten är lämpliga och tillräckliga för att förhindra spridning av eventuella föroreningar. 
Länsstyrelsen beslutar därför att förelägga bolaget om att vidta åtgärder i enlighet med vad bolaget 
föreslagit. 

Bolaget har vidare föreslagit kontroller av grundvattenförekomst och att provtagning ska genomföras 
om grundvatten påträffas. Även dessa åtgärder framstår enligt länsstyrelsen som lämpliga varför 
föreläggandet också ska omfatta dessa åtgärder. För att länsstyrelsen ska kunna fullfölja sitt 
tillsynsansvar ska bolaget också lämna en redogörelse efter avslutad åtgärd. Ett föreläggande med 
det nyss nämnda innehållet bedöms inte gå utöver vad som behövs i det aktuella fallet. 

Information 
Om föroreningar påträffas i samband med arbetet och föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön ska bolaget genast underrätta länsstyrelsen om detta 
enligt 10 kap. 11 § i miljöbalken. 

Bedömningen är gjord utifrån den kunskap som finns om fastigheten idag. Om det framkommer nya 
uppgifter kan länsstyrelsen komma att ändra sin bedömning. 

 

 

Länsstyrelsen 
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