
AL

AW

X





X













 

 
 

Länsstyrelsen i Jönköpings län    |    Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping    |    Postadress 551 86 Jönköping 
Telefon 036-39 50 00    |    Fax 036-12 15 58    |    E-post jonkoping@lansstyrelsen.se    |    Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping 

  BESLUT Datum 
2013-09-11 

Beteckning 
577-4760-2012 

Sida 1/5  
 

Dossnummer 
0617-173 
0617-64-150660 

     
 
Elisabeth Johansson  
Miljö- och samhällsbyggnadsavd. 
Förorenade områden 
036-39 54 26 

 
 

Pelly Industri AB 
 

 

 
 

    

Föreläggande att följa handlings-
plan och förslag till program för 
förprojektering samt genomföra 
undersökningar  

Beslut 
Länsstyrelsen förelägger Pelly Industri , nedan kallat 
bolaget, att utföra följande: 
 
• Enligt handlingsplan daterad den 23 maj 2011 samt förslag till program 

för förprojektering daterad den 19 december 2011 påbörja fältarbeten 
och undersökningar av områdena kring källföroreningarna före detta 
Järnmanufakturs byggnad senast den 1 april 2014.  

 
• Förslag till åtgärdsutredning enligt program för förprojektering daterad 

den 19 december 2011 ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 juli 
2014.  

 
Länsstyrelsens beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.  

Bakgrund 
På fastigheten  där bolaget bedriver verksamhet har 
förorening av klorerade kolväten konstaterats i mark och grundvatten. 
Bolag har inom området låtit utföra ett flertal utredningar för att kartlägga 
och avgränsa föroreningen.  
 
Länsstyrelsen förelade bolaget genom beslut daterat den 24 april 2007 att ta 
fram ett förslag på handlingsplan för hur bolaget avsåg att arbeta vidare med 
att få tillstånd en sanering av fastigheten  samt att ta fram 
ett förslag på kontrollprogram för att övervaka spridningen av föroreningen 
och dess nedbrytningsprodukter fram till dess att en sanering är utförd.  
Den 14 maj 2007 överklagades beslutet utifrån grunderna att bolaget ansåg 
att Länsstyrelsens krav på sanering av fastigheten  var 
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alltför långtgående. Den 19 oktober 2007 avslår Miljödomstolen 
överklagandet. Med anledning av domen inkom bolaget den 27 december 
2007 med förslag till handlingsplan och förslag till kontrollprogram gällande 
grundvatten.  
 
Länsstyrelsen godkände genom beslut den 26 februari 2008 inkomna förslag 
till handlingsplan samt kontrollprogram och beslutade även att bolaget 
skulle komma in med en åtgärdsplan senast den 12 december 2008. 
 
Bolaget kom in med ”PM - Förslag till handlingsplan avseende föroreningar 
av klorerade lösningsmedel i jord och grundvatten” daterad 12 december 
2008. I handlingsplanen beskrivs övergripande åtgärdsmål, alternativa 
åtgärder, rekommenderat åtgärdsalternativ samt en beskrivning av 
genomförande med i åtgärden ingående aktiviteter. 
 
Länsstyrelsen förelade bolaget genom beslut daterat den 11 juni 2009 att 
dels genomföra grundvattenkontroll i enlighet med vad bolaget beskrivit i 
handlingen ”Förslag till fortsatt grundvattenkontroll” (daterad 6 maj 2009), 
dels påbörja förprojektering av saneringsåtgärd enligt ”Förslag till 
handlingsplan avseende föroreningar av klorerade lösningsmedel i jord och 
grundvatten” (daterad 12 december 2008) senast den 1 januari 2011 samt att 
i samband med redovisning av grundvattenkontrollen redovisa bolagets 
möjligheter att påbörja arbetet med förprojekteringen tidigare än den 1 
januari 2011. 
 
Utifrån ändrade förhållanden genom bland annat anläggande av gång- och 
cykeltunnel fattades ett ändringsbeslut gällande kontrollprogram och 
handlingsplan för fastigheten  daterat den 22 december 2010 . 
Enligt beslutet skulle bolaget: 
• Utföra en förnyad åtgärdsutredning omfattade alternativa åtgärder 

avseende föroreningar i mark och grundvatten. 
• Senast 31 maj 2011 inkomma med åtgärdsutredning och en reviderad 

handlingsplan. Av handlingsplanen ska framgå bolagets åtaganden i 
form av förordnat åtgärdsalternativ, genomförandebeskrivning och tider 
gällande genomförandet av åtgärden samt förslag på mätbara 
åtgärdsmål. 

 
I beslutet lyfte Länsstyrelsen fram vikten utifrån föroreningens omfattning 
och allvarlighet att bolaget tar ställning till vilket åtgärdsalternativ som 
bolaget avser att genomföra så att förberedelserna inför åtgärd ska kunna 
komma till stånd under 2011. 
 
Vid möte den 14 december 2011 kom bolaget och Länsstyrelsen överens 
om att arbetet skulle fortskrida enligt inkommen handlingsplan daterad den 
23 maj 2011, att förprojektering omfattande steg 1 enligt förslag till program 
för förprojektering daterad den 19 december 2011 skulle påbörjas samt att 
Länsstyrelen skulle upprätta en ansvarsutredning.  
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Enligt den upprättade ansvarsbedömning daterad den 10 september 2013 
gör Länsstyrelsen bedömningen att det är skäligt att bolaget svarar för 70 % 
av de kostnader som är förknippade med efterbehandlingsåtgärder inom 
fastigheten. Detta ansvar omfattar även ansvar för de utredningar och 
undersökningar som behöver, och har behövt, genomföras inom området 
med anledning av föroreningssituationen. Ansvarsutredningen har godkänts 
av Naturvårdsverket.  
 
I skrivelsen genomförda och planerade åtgärder daterad den 7 februari 2013 
redovisas att områdena kring källföroreningen bedöms kunna vara 
tillgängliga tidigast från och med hösten 2013.  
 
Bolaget har i e-post daterat den 8 augusti 2013 reviderat tidsplanen så 
maskinen i före detta Järnmanufakturs byggnad planeras att monteras ner 
och flyttas under kvartal 1 år 2014. Utrymmena beräknas vara åtkomliga för 
undersökningar tidigast under kvartal 2 år 2014. 

Motivering  

LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING 
Enligt fastställd ansvarsutredning är bolaget huvudansvarigt för 
uppkommen och konstaterad förorening inom fastigheten .  
Det åligger därför bolaget att följa handlingsplan daterad den 23 maj 2011 
samt förslag till program för förprojektering daterad den 19 december 2011.  
 
Mot bakgrund av den stora mängden förorening som finns inom fastigheten 

, de höga halterna, risken för påverkan på människors hälsa 
och miljön på fastigheten idag, samt konstaterad spridning av föroreningen 
utanför fastigheten, anser Länsstyrelsen att det är nödvändigt att så fort som 
möjligt genomföra de undersökningar etc. som krävs för att kunna 
genomföra saneringsåtgärder inom fastigheten. En ytterligare 
senareläggning av saneringen innebär ett risktagande för människors hälsa 
samt en ökad föroreningsspridning till omgivande grundvatten- och 
ytvatten.  
 
Arbetet har efter överenskommelse med Länsstyrelsen av flera anledningar 
skjutits upp. Länsstyrelen anser att arbetet inte kan skjutas upp ytterligare. 
Enligt e-post daterat den 8 augusti 2013 anges att undersökningar kan 
påbörjas tidigast andra kvartalet år 2014. Ytterligare förseningar anser 
Länsstyrelsen inte kan motiveras, oavsett orderingång eller andra faktorer. I 
fortsättningen måste den allvarliga föroreningssituationen prioriteras. Det 
har även genom Miljödomstolens dom den 19 oktober 2007 konstaterats att 
Länsstyrelsens beslut ger stöd för uppfattningen att ett uttalat 
saneringsbehov föreligger.  
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Det är därför av största vikt att de åtaganden som bolaget åtagit sig genom 
handlingsplan och förslag till förprojektering genomförs. För att säkerställa 
att så sker föreläggs bolaget att påbörja fältarbeten och undersökningarna 
senast den 1 april 2014. De förberedande åtgärder som krävs ska vara 
utförda så att undersökningarna kan påbörjas till utsatt datum. Förslag till 
åtgärdsutredning enligt program för förprojektering daterad den 19 
december 2011 ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 juli 2014.  

GRUND FÖR FÖRELÄGGANDE 
Detta beslut är meddelat med stöd av 26 kap. 9, 21, 22 och 26 §§ och 2 kap. 
3 och 8 §§ miljöbalken (1998:808) samt 10 kap.  2, 4 och 8 §§ miljöbalken 
enligt lydelsen före 1 augusti 2007.  
 
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår bland annat att en tillsynsmyndighet får 
meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall. 
 
Enligt 26 kap. 21 § MB får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver 
verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i 
miljöbalken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som 
behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig 
att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet. 
 
Enligt 26 kap. 22 § MB är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd som kan befaras medför olägenheter för människors hälsa eller 
miljön eller den som annars är skyldig att avhjälpa olägenhet från sådan 
verksamhet skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och 
dess verkningar som behövs för tillsynen. 
 
Enligt 26 kap. 26 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet bestämma att dess 
beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. 
 
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska 
vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa 
försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet 
eller en åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. 
 
Av 2 kap. 8 § miljöbalken framgår att alla som bedriver eller har bedrivit en 
verksamhet som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess 
skadan eller olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den 
omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap miljöbalken. 
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Enligt 10 kap. 2 § miljöbalken (lydelsen före den 1 augusti 2007) är den som 
bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som 
bidragit till föroreningen ansvarig för efterbehandlingen.  
 
Av 10 kap. 4 § framgår att den som är ansvarig för efterbehandling ska i 
skälig omfattning utföra eller bekosta de efterbehandlingsåtgärder som på 
grund av föroreningar behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön. Den som är 
ansvarig för efterbehandling är enligt 10 kap. 8 § miljöbalken (lydelsen före 
den 1 augusti 2007) även ansvarig för de utredningar som behöver göras 
inom det förorenade området.  

Hur man överklagar 
 
Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt, 
genom skrivelse till Länsstyrelsen - se bilaga (formulär 43). 
 
 

_______________ 
  
I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit, Agneta 
Martinsson beslutande, Henrik Svensson och Elisabeth Johansson, den 
sistnämnda föredragande. 
 
 
 
 
Agneta Martinsson 
Enhetschef miljöskydd 

Elisabeth Johansson 
Handläggare förorenade områden 

 
 
Bilaga 
Upplysningar hur man överklagar 
 
Utskrift  
Delgivningskvitto 
 
Kopia  
Gnosjö kommuns nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor 
Diariet 
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