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Mhn § 7 Dnr: 2007 32 

 

Föreläggande av Stora Enso Finepaper AB om undersökning av 

förorenat område där verksamhet bedrivits av Oskarströms 

Sulfitaktiebolag m. fl.  

Vår beteckning: Oskarström 5:100, 2007 32 
 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9, 14 och 22 §§ 

samt  med hänvisning till 2 och 3 §§ lagen om viten (1985:206) och 10 kap 2,4 

och 8 §§, 2 kap 3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) att förelägga Stora Enso Fi-

nepaper AB, org nr 556000-4425, om följande:  

1 Bolaget ska utföra en översiktlig miljöteknisk undersökning av fastigheter-

na Oskarström 5:85, 5:88, 5:96, 5:100 och 5:107 i sin helhet, med tillämp-

ning av Naturvårdsverkets rapporter ”Vägledning för miljötekniska mar-

kundersökningar”, del 1 och 2 (Rapport 4310 och 4311). Undersökningen 

ska utföras av en sakkunnig, opartisk person.  

2 Bolaget ska närmare undersöka de områden där kisaska, kol, klor, PCB 

samt kolväten hanterats eller misstänks förekomma såsom platser för syra-

torn och kokeri, kolupplag, utfyllnadsområden, längs Nissans strandkant 

samt platser för förvaring/hantering av klor, transformatorolja, bränslen etc. 

Proverna bör minst analyseras med avseende på: kadmium, zink, koppar, 

bly, kvicksilver, arsenik, klor, PCB, kol, fraktionerade alifater och aromater 

samt PAH:er. Vid analyser av grundvatten ska även tillägg ske av pH, 

BOD, COD, AOX och Konduktivitet. Analyser ska utföras i enlighet med 

svensk standard eller motsvarande. Undersökningen ska omfatta borrpunk-

ter i jord samt grundvattenundersökningar och utföras med tillämpning av 

vägledningar under första punkten.  

3 Antalet borrpunkter ska vara minst 3 och antalet grundvattenrör minst 1 för 

varje plats/område enligt andra att-satsen. Antalet grundvattenrör utmed 

Nissans strandkant ska vara minst 6 med ett avstånd om 75-150 m mellan 

rören. Antalet övriga grundvattenrör bör vara minst ett per område/ plats 

enligt punkt2. Uttagna prover bör minst undersökas med avseende på före-

komst av kadmium, zink, koppar, bly, kvicksilver, arsenik, klor, PCB, kol 

samt fraktionerade alifater och aromater samt PAH:er. Samma parametrar 

ska undersökas i grundvatten, med tillägg av pH, BOD, COD, AOX samt 

konduktivitet. Analyser ska utföras i enlighet med svensk standard eller 

motsvarande.     

4 Bolaget ska lämna in förslag till undersökningsprogram till miljö- och häl-

soskyddskontoret innan undersökningarna påbörjas, och valet av placering 



HALMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
  Sida 

 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2007-02-08 24 

 

Justerandes sign 

 

 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 

 

 

 

en av provpunkterna samt analysmetoderna för proverna ska göras i samråd 

med miljö- och hälsoskyddskontoret.  

5 Undersökningen ska påbörjas senast tre månader efter delgivning och resul-

taten inklusive riskbedömning och förslag till de ytterligare utredningar 

som behövs ska redovisas till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast den 

31 december 2007 samt  

6 Föreläggandet enligt punkterna 1, 2, 3 och 5 ska vara förenat med ett vite 

om vardera 100 000 kr. 

 

Ärendet 

Länsstyrelsen har i inventeringsrapport överlämnad till miljö- och hälso-

skyddsnämnden 2004-07-02, konstaterat misstanke om markföroreningar inom 

fastigheterna Oskarström 5:85, 5:88, 5:96, 5:100 samt 5:107. Föroreningar be-

döms komma från massa- och papperstillverkning genom Oskarströms Sulfi-

taktiebolag (1907-1966) samt plywood och spånskivetillverkning genom Ry 

AB (1966-1985). Länsstyrelsen har även låtit utföra en ansvarsutredning, ingi-

ven 2005-11-24, vilken anger Stora Enso Finepaper AB som ansvarig för verk-

samheter som bedrivits. Enligt utredningen kan bolaget härledas till ursprung-

lig verksamhetsutövare. Miljö- och hälsoskyddskontoret har vid möte med fö-

reträdare för bolaget samt i skrivelser, framfört krav om ytterliggare utredning 

av förekomst av föroreningar. Undersökningen skulle enligt miljö- och hälso-

skyddskontorets mening inledningsvis omfatta industrihistorik samt översikt-

liga mark- och grundvattenundersökningar. Nästa steg skulle vara fördjupade  

undersökningar för att redovisa mängd, spridning av föroreningar samt be-

stämning av risker och förslag till åtgärder. Fastigheterna ägs inte av bolaget. 

 

Enligt Länsstyrelsens inventeringsrapport ska södra delarna av industriområdet 

vara utfyllt med kolslagger och kisaska. Området är riskklassat till klass 2. 

Klassningen motiveras av att verksamhet bedrivits under lång tid och där pro-

duktionen medfört att stora mängder farligt avfall har uppkommit. Både kis-

aska och slagg har troligen använts som fyllnadsmassor, särkilt misstänks så 

vara fallet för området söderut. Efter Ry ABs nedläggning har byggnader rivits 

och det osäkert vad som lämnats kvar i marken och vad som omhändertagits. 

Bolaget har i skrivelse daterad 2006-08-03 medgivit att området sannolikt är 

förorenat i viss mån av tidigare sulfittillverkning men att det skulle kräva om-

fattande insatser för att bestämma föroreningarnas art, storlek och utbredning.  

 

Man menar vidare att industriområdet inte har något miljömässigt skyddsvärde 

som motiverar några mera omfattande åtgärder. Däremot skulle man kunna 

tänka sig att medverka och finansiera undersökningar om påverkan från områ- 

det till Nissan. Detta skulle kunna genomföras genom att grundvattenrör slås 
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ned i området och längs Nissans strand. 

 

Då området ligger i direkt anslutning till Nissan utgör detta ytterligare motiv 

till varför fördjupad undersökning och riskbedömning bör utföras enligt miljö- 

och hälsoskyddskontorets mening. Vidare noteras att i södra delarna av områ-

det, Oskarström 5:96, mot Nissan har utfyllnad skett genom synlig förekomst 

av tegel, sten, järnskrot etc. Bolaget har inte förnekat att samma verksamhets-

utövare bedrivit sulfittillverkning och senare spånskivetillverkning. Däremot 

har man anfört att det är fråga om helt olika verksamheter och processer, som 

inte har något tekniskt samband med varandra. Avgörande för detta menar man 

är att sulfittillverkningen inte bedrevs efter den 1969-06-30 och då det antas att  

föroreningarna härrör huvudsakligen från den verksamheten anser bolaget att 

Stora Enso Fine Paper AB endast kan åläggas ansvar avseende miljöpåverkan 

från spånskivetillverkningen.  

 

Miljö- och hälsoskyddskontoret motsätter sig detta synsätt och som stöd anförs 

Miljööverdomstolens dom M 5338-04 2005-05-23 gällande Klosters fabriker 

(industriella verksamheten upphörde 1990). I aktuell dom anges att även om 

föroreningarna har orsakats av en produktionsinriktning som upphörde före 

1969 har man undersökningsplikt eftersom bolaget fortsatt med annan verk-

samhet på platsen efter 1969. Därmed anser miljö- och hälsoskyddskontoret att 

10 kap miljöbalken (1998:808) är tillämplig.      

 

Ärendets beredning 

LAGSTIFTNING 

2 kap 8 § miljöbalken (MB) anger att var och en som bedriver eller har bedrivit 

eller har vidtagit en åtgärd är ansvarig för att avhjälpa de skador eller olägen-

heter som uppkommit av verksamheten. Reglerna om ansvaret för förorenade 

områden finns i 10 kap miljöbalken (MB).  

 

Ansvaret för utredning och efterbehandling är uppdelat på två grupper, verk-

samhetsutövare och markägare. Man kan kalla det för första och andra an-

svarskretsen. I första hand ska den som bedrivit en verksamhet som bidragit till 

föroreningen i området svara för de åtgärder som behövs för att förebygga, 

hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människor eller mil-

jön enligt 10 kap 2 § MB. Ansvaret är uppdelat på verksamhetsutövare som 

kan sägas tillhöra första ansvarskretsen och markägare som kan sägas tillhöra 

andra ansvarskretsen. I första hand ska den som bedrivit den verksamhet som 

bidragit till föroreningen svara för åtgärder för att förebygga, hindra eller mot-

verka att skada eller olägenhet uppstår för människor eller miljön (10 kap 2 § 

MB). Omfattningen av ansvaret ska avgöras efter en särskild skälighetsavväg-

ning (10 kap 4 §). Resultatet av skälighetsavvägningen kan bli att den ansva-

rige får stå för samtliga de åtgärder som bedöms nödvändiga, en del av dem el-

ler att han helt går fri. 
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Preskriptionslagen (1981:130) är inte tillämplig på efterbehandlingsansvar (10 

kap 4 §, sista st.). Reglerna avgränsas däremot tidsmässigt i övergångsbestäm-

melser i miljöbalkens promulgationslag (MBP), d v s lag om införande av mil-

jöbalk (1998:811). Av 8 § MBP framgår att reglerna ska tillämpas på verksam-

heter vars faktiska drift pågått efter den 30 juni 1969. I den skälighetsavväg-

ning som ska göras är tidsaspekten dock en viktig faktor på så vis att ansvaret  

lindras ju längre tillbaka i tiden som skadorna inträffade. Krav kan dock även 

ställas för tid före 1969-07-01. 

 

Finns det flera verksamhetsutövare svarar de solidariskt för den efterbehand-

ling som anses skälig (10 kap 6 §). Betydelsen av detta är att var och en som 

bidragit med mer än en obetydlig del av föroreningarna kan åläggas stå för hela 

den efterbehandling som bedöms skälig enligt avvägningen ovan. Den eller de 

verksamhetsutövare som kan anses vara ansvarig för ett förorenat område även 

är ansvarig för att utreda och undersöka ett förorenat område (10 kap 8§). Hu-

vudregeln är också att den som övertagit en verksamhet även tar över rättighet-

er och skyldigheter.  

 

Bedömning 

Ansvaret för att undersöka området omfattande fastigheterna Oskarström 5:85, 

5:88, 5:96, 5:100 och 5:107 bedöms falla på Stora Enso Finepaper AB i egen-

skap av verksamhetsutövare. Detta redovisas även i den ansvarsutredning som 

Länsstyrelsen låtit utföra. Det är konstaterat att det bedrivits verksamhet som 

medfört uppkomst av slagg och kisaska och att verksamheten bedrivits under 

lång tid. I undersökningsrapport ”Karaktärisering av kisaska” utförd av SGI 

(publicerad 2004) där man undersökt platser där kisaska deponerats, redovisas 

att föroreningsnivåerna vid samtliga områden överstiger Naturvårdsverkets 

riktvärden för ”Mindre känslig markanvändning”. Vid flera av de undersökta 

områdena överskreds även nivåerna för deponering av farligt avfall. Kisaska är 

en restprodukt från framställning av svavelsyra genom rostning av finmald 

svavelkis. Processen var vanlig vid fabriker med sulfitmassatillverkning. Askan 

består huvudsakligen av järnoxid men innehåller också höga halter av tungme-

taller, framförallt kadmium, zink, koppar och bly. Även arsenik är vanligt före-

kommande. Kisaska användes fram till 1950-talet som en råvara vid järnfram-

ställning och exporterades bl a till Tyskland. Då det ekonomiska värdet var lågt 

skedde hanteringen ofta med stort spill. Till betydande del gjorde man sig av 

med kisaska genom att deponera den eller använda den som utfyllnadsmaterial. 

Kisaska har även använts vid anläggande av banvallar och vid ogräsbekämp-

ning. Huruvida sådant skett i aktuellt område är okänt.  

 

Det är konstaterat att delar av området fyllts ut med okända massor, särskilt i 

de södra delarna samt utmed Nissans strandlinje. 
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Misstanke finns om förhöjda föroreningshalter om inte i hela industriområdet, 

så åtminstone i delar av området. Särskilt gäller detta de områden där kisaska 

uppkommit och i övrigt har hanterats. Till detta kommer andra kemikalier som 

hanterats bl a kol, klor (vid råvattenrening), bensin samt transformatorolja (ev  

innehåller PCB) och petroleumprodukter vilket redovisats i PM från Stora Enso 

Juridik. Med anledning av misstanke om allvarliga föroreningar bör området 

undersökas och riskbedömas.  

 

Utredningen bör genomföras stegvis. Inledningsvis bör översiktliga och för ut-

pekade områden fördjupade undersökningar utföras varpå en riskbedömning 

utförs. Därefter kan ställning tas till om, alternativt, vilka efterbehandlingsåt-

gärder som kan behövas. I vilken omfattning bolaget ska svara för eventuella 

efterbehandlingsåtgärder får vara föremål för senare skälighetsbedömning.   

     

Följande frågeställningar bör beaktas i utredningen:  

 Hur stort område kan ha påverkats av föroreningarna inklusive byggnader, 

anläggningar, mark, grundvatten, ytvatten, sediment (även nedströms)? 

 Vilka föroreningar förekommer, var förekommer de, vilka halter och preli-

minärt hur stora mängder?  

 Kan ytterligare föroreningar förekomma?  

 Hur långt bedöms spridningen av föroreningarna ha nått?  

 Vilken risk innebär föroreningarna idag med hänsyn till föroreningarnas far-

lighet, föroreningsnivån (halt och mängd), spridning, omgivningens käns-

lighet och skyddsvärde om inga åtgärder vidtas?  

 Vilken risk innebär föroreningarna i framtiden med hänsyn till förorening-

arnas farlighet, föroreningsnivån, spridning, omgivningens känslighet och 

skyddsvärde om inga åtgärder vidtas?  

 Finns ett saneringsbehov, ytterligare utredningsbehov eller kan projektet av-

brytas?  

 Om ett saneringsbehov eller utredningsbehov finns, vilka åtgärdsmöjligheter 

kan redan nu preliminärt bedömas föreligga och vilka övergripande åt-

gärdsmål (främst området framtida funktion) kan anges?  

 Om ett saneringsbehov eller utredningsbehov finns, vilken osäkerhet finns i 

hittills framtaget underlag och vilka ytterligare utredningar behöver genom-

föras under ett huvudstudieskede för att lämpliga åtgärder ska kunna fast-

ställas? 

 

Med syfte att besvara ovanstående frågor, bör mark och grundvatten undersö-

kas med avseende på förekomst av kisaska, slagger, klor, PCB samt petrole-

umprodukter. Analyserna bör minst omfatta kadmium, zink, koppar, bly, 

kvicksilver, arsenik, PCB, kol samt kolväten och PAH:er. Detta bör utföras i 

området som helhet.  

 

En mer detaljerad undersökning bör ske i de områden där kisaska, kol, klor, 
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PCB samt kolväten hanterats eller misstänks förekomma såsom vid platser för  

syratorn och kokeri, kolupplag, utfyllnad, längs Nissans strand samt platser för 

förvaring/hantering av: klor, transformatorolja, bränslen etc. Undersökningarna 

bör omfatta borrpunkter i jord och grundvattenrör. Härvid bör minst undersö-

kas förekomst av kadmium, zink, koppar, bly, kvicksilver, arsenik, klor, PCB, 

kol samt kolväten. Vid analyser av grundvatten ska även tillägg ske av pH, 

COD, AOX och konduktivitet.  

 

Bolaget bör utarbeta ett förslag till en översiktlig miljöteknisk markundersök-

ning omfattande fastigheterna Oskarström 5:85, 5:88, 5:96, 5:100 och 5:107 i 

sin helhet och för närmare undersökningar av de områden som utpekats ovan. 

För detta ska tillämpning ske av Naturvårdsverkets rapporter ”Vägledning för 

miljötekniska markundersökningar”, del 1 och 2 (Rapport 4310 och 4311). 

Undersökningen bör utföras av en sakkunnig, opartisk person.  

 

Stora Enso Finepaper AB har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till beslut. 

Man har i yttrande, ingiven 2007-02-01, anfört att man vidhåller sin inställning 

som anförts tidigare, d v s att bolaget inte kan åläggas något ansvar för sulftit-

tillverkningen som lades ner år 1966. Vidare anser man att föreläggandet är 

orimligt omfattande med hänsyn till att de föroreningar som avses undersökas 

har sitt ursprung i verksamhet som bedrivits för mycket länge sedan. Enligt ut-

förd historisk utredning härstammar bl.a. eventuell förekomst av kisaska från 

30-talet.  

 

Miljö- och hälsoskyddskontoret uppfattning är att det föreligger inga sådana 

skäl att det ska anses orimligt att bolaget utreder eventuell förekomst av föro-

renat område. Omfattningen av utredningar beror inte på tidpunkten när förre-

ningen inträffade utan den risk den utgör. 

 

Förslag till beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9, 14 och 22 §§ 

samt  med hänvisning till 2 och 3 §§ lagen om viten (1985:206) och 10 kap 2,4 

och 8 §§, 2 kap 3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) att förelägga Stora Enso Fi-

nepaper AB, org nr 556000-4425, om följande: 

1 Bolaget ska utföra en översiktlig miljöteknisk undersökning av fastigheter-

na Oskarström 5:85, 5:88, 5:96, 5:100 och 5:107 i sin helhet, med tillämp-

ning av Naturvårdsverkets rapporter ”Vägledning för miljötekniska mar-

kundersökningar”, del 1 och 2 (Rapport 4310 och 4311). Undersökningen 

ska utföras av en sakkunnig, opartisk person. 

2 Bolaget ska närmare undersöka de områden där kisaska, kol, klor, PCB 

samt kolväten hanterats eller misstänks förekomma såsom platser för syra-

torn och kokeri, kolupplag, utfyllnadsområden, längs Nissans strandkant  
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samt platser för förvaring/hantering av klor, transformatorolja, bränslen etc. 

Proverna bör minst analyseras med avseende på: kadmium, zink, koppar, 

bly, kvicksilver, arsenik, klor, PCB, kol, fraktionerade alifater och aromater 

samt PAH:er. Vid analyser av grundvatten ska även tillägg ske av pH, 

BOD, COD, AOX och Konduktivitet. Analyser ska utföras i enlighet med 

svensk standard eller motsvarande. Undersökningen ska omfatta borrpunk-

ter i jord samt grundvattenundersökningar och utföras med tillämpning av 

vägledningar under första punkten.  

3 Antalet borrpunkter ska vara minst 3 och antalet grundvattenrör minst 1 för 

varje plats/område enligt andra att-satsen. Antalet grundvattenrör utmed 

Nissans strandkant ska vara minst 6 med ett avstånd om 75-150 m mellan 

rören. Antalet övriga grundvattenrör bör vara minst ett per område/ plats 

enligt punkt2. Uttagna prover bör minst undersökas med avseende på före-

komst av kadmium, zink, koppar, bly, kvicksilver, arsenik, klor, PCB, kol 

samt fraktionerade alifater och aromater samt PAH:er. Samma parametrar 

ska undersökas i grundvatten, med tillägg av pH, BOD, COD, AOX samt 

konduktivitet. Analyser ska utföras i enlighet med svensk standard eller 

motsvarande.    

4 Bolaget ska lämna in förslag till undersökningsprogram till miljö- och häl-

soskyddskontoret innan undersökningarna påbörjas, och valet av placering-

en av provpunkterna samt analysmetoderna för proverna ska göras i samråd 

med miljö- och hälsoskyddskontoret.  

5 Undersökningen ska påbörjas senast tre månader efter delgivning och resul-

taten inklusive riskbedömning och förslag till de ytterligare utredningar 

som behövs ska redovisas till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast den 

31 december 2007 samt  

6 Föreläggandet enligt punkterna 1, 2, 3 och 5 ska vara förenat med ett vite 

om vardera 100 000 kr. 

 

Information av avgift 

Avgift för tillsyn och handläggning tas ut enligt kommunfullmäktiges beslut § 

121/99, bilaga 1 – förorenade områden, reviderad av miljö- och hälsoskydds-

nämnden 2005-02-16. Avgiften uppgår till 9 030 kr, d v s 645 kr gånger den tid 

som hittills åtgått vid handläggningen, 14 timmar. 

 

Beslutsgång 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag. 
 

_______ 

 

Hur man överklagar, se bilaga 
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