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VÄXJÖ TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr M 433O-10
Miljödomstolen 2010-12-29

meddelat i Växjö

KLAGANDE
1. 

2. 

MOTPART
Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping

ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsen i Jönköpings läns meddelande 2010-11-09; ärendenr 577-07208-2009, se
bilaga 1

SAKEN
Registrering av eventuellt förorenade områden

BESLUT

Miljödomstolen avvisar överklagandena.

Dok.Id 166012

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 81 Kungsgatan 8 0470-868 00 0470-868 40 måndag - fredag
351 03 VÄXJÖ E-post: miljodomstolen.vaxjo@dom.se 08:00-16:30
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BAKGRUND

Länsstyrelsen i Jönköpings län har den 9 november 2010 meddelat ett antal

fastighetsägare, bland annat avseende fastigheterna Jönköping Platån 7 och Platån 10, att

registrering av fastigheterna skett i länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade

områden. Registreringen följer av den kartläggning länsstyrelsen har gjort av den eller de

verksamheter som tidigare har bedrivits i området. Kartläggningen är i sin tur ett led i

arbetet med att uppfylla det av Riksdagen fastställda miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

YRKANDEN M.M.

 har yrkat att hennes fastighet Jönköping Platån 7 inte ska klassas som ett

eventuellt förorenat område.

Klassningen bygger på en karta från 1931 med en oklar uppgift om att där har varit någon

form av ekonomiträdgård samt en muntlig källa med en svag aning om att det möjligen

legat en plantskola där. Med tanke på den ursprungliga topografin på fastigheten har hon

svårt att föreställa sig att en verksamhet med odling har kunnat bedrivas där.

Uppgifterna kan komma att inverka negativt på värdet av fastigheten varför hon anser att

uppgifterna ska strykas.

 har yrkat att hans fastighet Jönköping Platån 10 tas bort från databasen.

Underlaget för registreringen i databasen är så vagt att det på ett rättssäkert sätt inte kan

utgöra underlag för en registrering. Av utdraget ur databasen framgår med tydlighet hur

vagt beslutsunderlaget är. Om registreringen kvarstår kan den menligt påverka värdet på

hans fastighet.

SKÄL FÖR BESLUTET

Utgör länsstyrelsens meddelande ett beslut?

Det faktum att länsstyrelsens skrivelse till  och  kallats för

meddelande, och inte för beslut, är i sig inte avgörande för om skrivelsen ska betraktas som

ett beslut eller ej. Länsstyrelsens meddelande innebär visserligen bara en information om
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att klagandena äger en fastighet som registreras i länsstyrelsens databas över potentiellt

förorenade områden. Meddelandet har dock föregåtts av en registrering av fastigheterna

som tillhörande en viss branschklass. Det får anses vara i praktiken detta

registreringsbeslut som  och  överklagar avseende sin

respektive fastighet.

Såvitt känt för domstolen finns inget skriftligt beslut över de registreringar som har skett.

Registreringarna är däremot dokumenterade, dels elektroniskt genom den databas där

registreringen har skett, dels genom det meddelande som klagandena har erhållit.

Registreringarna och meddelandet utgör gemensamt objektet för  och

 överklagande. Enligt miljödomstolens uppfattning utgör detta ett

förvaltningsbeslut.

Kan beslutet överklagas?

Avgörande för att kunna besvara frågan om beslutets överklagbarhet är den faktiska

innebörden eller effekten av innehållet i länsstyrelsens registrering och meddelande.

Endast beslut som har eller åtminstone är ägnade att få en påvisbar effekt tillerkänns

överklagbarhet (jfr RÅ 2004 ref. 8).

Länsstyrelsens beslut om branschklassning är ett led i arbetet att inventera förorenade

områden. Branschklassning föregås av en undersökning av vilka verksamhetstyper som

bedrivits inom ett visst område och innebär en preliminär bedömning av vilka föroreningar

som kan finnas på platsen. Den information som en länsstyrelse samlar in vid

branschklassningsarbetet kan därefter ligga till grund för länsstyrelsens prioritering av

vilka områden som i första hand bör bli föremål för uppföljande inventering och

riskklassning.

Beslutet att registrera de aktuella fastigheterna med en viss branschklass innebär inte

ensamt att fastighetsägarna åläggs att utföra några åtgärder. Det kommer att krävas

ytterligare utredning innan det eventuellt kan bli aktuellt att rikta ett föreläggande mot

 eller . Då branschklassningen endast syftar till att styra

länsstyrelsens interna prioritering i tillsynsarbetet kan beslutet, såvitt avser de
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miljöbalksfrågor som miljödomstolen har att pröva, inte anses ha sådana verkningar mot

klagandena att de ska anses ha rätt att klaga på beslutet. Överklagandena ska därför

avvisas.

 och  får anses ha riktat klagomål även mot själva

registerhållningen. De anser att det faktum att registret kommer att hållas offentligt för

allmänheten kan komma att skada deras respektive enskilda ekonomiska intresse. Frågan

huruvida länsstyrelsen har begått något fel i detta avseende är dock miljödomstolen inte

behörig att pröva.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, Dv 430, se bilaga 2

Överklagande senast den 19 januari 2011.

Bertil Varenius

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Klas Bergenstråhle, ordförande, och

miljörådet Bertil Varenius. Föredragande har varit beredningsjuristen Olof Ekström.
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Filip Nilsson
filip nilsson@lansstyrelsen se

Therese Axelsson
therese axelsson@lansstyrelsen se

Miljö- och samhallsbyggnadsavd
Förorenade områden
Tfn 036-39 50 14

Postadress 551 86 Jönköping
Besöksadress Hamngatan 4
Tfn 036 39 50 00
Fax 036 1215 58
E-post jonkoping@knsstyrelsen se
http / /www lansstyrelsen se/jonkoping
Plusgiro 6 88 06-9
Bankgiro 5206-5877

Kartläggning av eventuellt förorenade områden

Genom det har brevet vill Lansstyrelsen i Jönköpings lan informera om att
ni äger en fastighet eller bedriver en verksamhet på en fastighet som
registrerats i Lansstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden
(registrerade uppgifter bifogas)

With this letter we wuh to informjou thatjou own aproperty or conduct business on a
property registered m the database ofpotenhally contaminated sites. Forfurtber
information please contact the County Administrative Board Jönköping.

Om ni inte hat några synpunktet på innehållet i detta utskick behöver
ni inte vidta någta åtgäfder ellet svata på detta btev. Dokumenten bor
dock forvaras tillsammans med övriga fastighetsuppgifter

Bakgrund
Lansstyrelsen har i en kartläggning sammanställt uppgifter om den eller de
verksamheter som har bedrivits eller bedrivs på fastigheten Platån 10 i
Jönköpings kommun Verksamhetens utbredning kan tacka fler fastigheter,
detta framgår då i bifogad sammanfattning Lansstyrelserna har
Naturvårdsverkets uppdrag att kartlägga områden dar möjlig förorening kan
förekomma Uppdraget ar ett led i arbetet med att uppfylla det av riksdagen
fastställda milj okvalitetsmålet "Giftfri miljö".

Syftet med kardaggningen ar att lokalisera områden som eventuellt kan ha
förorenats av avslutad eller pågående industriell verksamhet Lansstyrelsen
har tilldelat området en generell klassning av den ask som ar gemensam for
den aktuella branschen Denna generella klass benämns branschklass
(BKL) och ar ett generellt mått på eventuell ask for människa eller miljö
Branschklassen ar graderad enligt följande
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Branschklass 1 - Mycket stor risk
Branschklass 2 - Måttlig/stor risk
Branschklass 3 - Liten risk
Branschklass 4 - Mycket liten risk

Utifrån de uppgifter som kommit till Länsstyrelsens kännedom har detta
område placerats i branschklass 4 (se bifogad Blankett A, i fältet
preliminär riskklass enlig BKL).

Hat ni kompletterande information, frågor eller synpunkter är ni
välkomna att kontakta undertecknade senast 2010-12-29. Vi tar gärna emot
material i form av historiska uppgifter, kartor, foton eller
markundersökningar.

Informationen om de fastigheter som är registrerade i databasen betraktas
som offentlig efter svarstidens utgång och lämnas ut vid eventuell förfrågan.
Det finns på vissa objekt ytterligare information om eventuella
undersökningar och åtgärder än vad som framgår i sammanfattningen.

För utförligare information om Länsstyrelsens arbete med potentiellt
förorenade områden, se vår hemsida http://wnJW.lansstyrelsen.se/jonkoping/
(skriv " förorenade områden" i sökrutan uppe till höger i fönstret). Det går
också bra att kontakta funktionen för Förorenade områden på telefon:
036-39 50 14.

Med vänliga hälsningar

Filip Nilsson Therese Axelsson

Bilagor
Utdrag ur databasen.
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