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Abstract 

The purpose of this study is to examine how spatial planning on contaminated land 
is done in theory compared to in practice. Furthermore, the study aims to identify 
potential gaps that may arise between legislation and work in practice as well as 
highlight challenges that exist. As a basis for the analysis, theories in the form of 
terms such as cooperation and frontline bureaucracy are used. 

 The study shows that united action between actors is lacking and to 
achieve increased cooperation, clear and distinct management as well as clear stated 
goals are needed within the municipalities. These components are not only 
identified to be necessary in order to achieve better communication and 
cooperation, but they were also requested by the administrators. Furthermore, it is 
a challenge to work with two different laws, the Environmental Code has a degree 
of caution that the Planning and Building Act does not have. In order to succeed 
working with two parallel laws, the differences need to be identified and regulated. 
The administrators have large room for maneuver, and they request clearer structure 
and guidelines in order to legitimize the exercise of authority. 
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Sammanfattning 

Till nästa generation ska Sverige ha löst de stora miljöproblemen, det har 
Sveriges regering beslutat. För att nå det målet har Sverige 16 nationella 
klimatmål varav ett av dom är målet om en giftfri miljö. Ett delmål inom 
ramen giftfri miljö är att förorenade områden är åtgärdade i så stor 
utsträckning som möjligt och att de inte innebär något hot mot människa och 
miljö. Genom att planlägga, sanera och exploatera förorenad mark är det 
möjligt att använda sig av redan befintlig infrastruktur, avlägsna 
föroreningar och lämna orörd mark orörd samtidigt som staden växer och 
utvecklas. Detta sparar på jordens resurser, bidrar till en hållbar 
stadsutveckling och tar oss ett steg närmre målet om en giftfri miljö. 

Förorenad mark är ett ämne som ibland faller mellan stolarna, vilket kan 
bero på att det är flera olika aktörer inblandade men även på grund av att 
föroreningar ibland är en kostsam process att reda ut och ta hand om. 
Därför är det extra viktigt med en tydlig ansvarsfördelning och 
kommunikation i form av samverkan mellan aktörer och yrkesroller. Detta 
eftersom olika yrkesroller besitter olika kunskaper och således har olika 
förutsättningar, vilket delvis beror på att de följer olika regelverk. 
Förorenad mark kan bli en kostsam historia i form av sanering och 
riskbedömning, vilket kan bidra till att kommuner ibland väljer att inte 
gräva i mark som eventuellt är förorenad då det inte är fördelaktigt 
ekonomiskt. Ibland är det mer fördelaktigt att kapsla in en förorening än att 
ta sig an en sanering, både ekonomiskt men även för att begränsa eventuell 
spridning. 
 Bristen på kunskap om förorenade områden är något som 
rapporten identifierar som en utmaning. Med hjälp av en större kunskap 
om de förorenade områden som finns i kommunen kan arbetet med 
planläggning av förorenad mark underlätta. Ju noggrannare förorenad mark 
är utredd i ett tidigt skede desto smidigare går processen senare. Därför är 
det viktigt att få in aspekten förorenad mark i rätt skede, gärna så tidig som 
möjligt, i planeringsprocessen, även här är ökad samverkan något som kan 
bidra till en smidigare planläggning. 



 
 

 
 
 

 

 Syftet med studien är att undersöka hur planläggning av 
förorenad mark går till i teorin samt i praktiken. Detta genom att analysera 
dokument, lagar och rättsfall samt genom att intervjua tjänstepersoner som 
arbetar med planläggning och miljöfrågor. Vidare syftar studien till att 
identifiera potentiella luckor i lagstiftningen samt utmaningar i 
planprocessen. Resultatet visar att det finns glapp mellan lagstiftningen och 
hur planläggning fungerar i praktiken. För att lyckas med en hållbar 
regional utveckling krävs samverkan mellan instanser; 
stadsbyggnadskontor, miljöförvaltning, länsstyrelsen, exploatörer och 
ibland även konsulter. 
 Det faktum att Miljöbalken anser att ett område ska vara 
avhjälpt innan en detaljplan kan godkännas är något som ses som en 
utmaning. I praktiken är det mer fördelaktigt att genomföra sanering i 
samband med schaktning inför exploatering, det hushållar tid, pengar och 
resurser. En lösning är att sträva efter att planlägga och exploatera mark 
efter hur föroreningssituationen ser ut, på så sätt kan kommuner växa och 
bli större och tätare samtidigt som vi når målet om en giftfri miljö och en 
hållbar utveckling. 
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Inledning 

Kapitel 1 inleds med att presentera studiens problemdefinition och därefter 
studiens syfte, frågeställning och avgränsningar. 

 
 
Vid förtätning av staden är det positivt att använda sig av redan bebyggd mark som 
inte längre fyller en funktion, exempelvis äldre industritomter eller hamnområden 
som inte längre används. Att exploatera redan bebyggd mark spar på jungfrumark, 
tidigare orörd mark, bidrar till sanering av förorenad mark samt kan effektivisera 
projekt då det redan existerar befintliga kommunikationer såsom vägar. Dessa 
områden är emellertid ofta förorenade på grund av tidigare verksamheter och för 
att ta dessa i anspråk krävs det att föroreningarna beaktas i den fysiska planeringen 
(Boverket, 2019a). Konceptet brownfield har funnits sedan 1970-talet men termen 
brownfield började användas mer flitigt på 1990-talet i samband med att 
medvetenheten kring miljöfrågor ökade i samhället (Matković & Jakovčić, 2019). 
Uttrycket refererar till att sanera och exploatera tidigare bebyggd mark istället för 
att bygga på greenfield, vilket motsvarar orörd mark såsom skog eller åkermark. 
Exempel på brownfield är gamla kemtvättar, bilverkstäder, textilfabriker och 
liknande industrier (Hollander, Kirkwood & Gold, 2010). Genom att exploatera 
tidigare bebyggd mark går det att utnyttja redan befintlig infrastruktur, rensa upp 
och sanera bland föroreningar i staden samt låta orörd mark förbli orörd, vilket spar 
på naturens resurser och bidrar till en hållbar stadsutveckling (Hollander et al., 
2010). 

 Det är kommunens ansvar att avgöra om marken är lämplig för 
ändamålet den planläggs för och genom att anta en detaljplan går kommunen i god 
för detta. Vid planläggning av förorenad mark krävs att markens undersöks samt 
att eventuella föroreningar identifieras och att eventuella risker bedöms. Risker kan 
vara kemikalier, i form av exempelvis PCB, dioxiner eller metaller, vilka kan vara 
skadliga för miljön och för människors hälsa och som kan återfinnas i grundvatten, 
mark och luft (Pavolová, et al., 2019). Vid exploatering av förorenad mark ökar 
risken för exponering till människor och miljö eftersom föroreningars 
spridningsförutsättningar ökar i och med grävning och schaktning (Michanek & 
Zetterberg, 2012). Föroreningar kan med fördel belysas redan i översiktsplanen för 
att på ett smidigare sätt identifieras och riskklassas inför detaljplaneläggning samt 
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eventuell exploatering. Vid hantering av äldre detaljplaner är det viktigt att ta 
hänsyn till huruvida föroreningar undersöktes vid fastställandet av planen eftersom 
äldre planer inte alltid undersökt marken vid godkännande (Sveriges Geologiska 
Institut, 2020). 

 Om förorenade områden inte beaktas i samband med planläggning 
kan människors hälsa komma till skada i form av att olämplig mark exploateras och 
människor och natur exponeras för föroreningar. Vidare kan processen för 
planläggning bli kostsam och fördröjd om Länsstyrelsen upphäver eller överklagar 
planen med stöd av Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) (PBL). Kommunen kan 
även komma att bli skyldig att betala skadestånd med stöd av skadeståndslagen. 
För att undvika detta behandlas frågan kring föroreningar fördelaktigt tidigt i 
planeringens skede (Miljösamverkan Västra Götaland,u.å.). 

 Vid framtagandet av en detaljplan tas hänsyn till PBL samt till 
Miljöbalken (SFS 1998:808) (MB). Regelverken löper parallellt, men det finns 
ingen samordning mellan de två. MB syftar till att främja en hållbar utveckling 
vilket innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö. PBL reglerar planläggning av mark, vatten och byggande. Vidare 
syftar lagen till att främja stadsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor i 
dagens samhälle och för kommande generationer. Effektiv stadsplanering kräver 
samråd mellan flera olika instanser för att nå en miljömässig, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet. Instanser som berörs är exempelvis Länsstyrelsen, kommuner 
(miljö/hälsonämnd samt byggnadsnämnd), Naturvårdsverket samt eventuell 
exploatör (Boverket, 2019b). 

 Studien bygger dels på en kvalitativ innehållsanalys av 
policydokument, lagar och rättsfall, samt en intervjustudie där tjänstepersoner som 
arbetar med planläggning och miljöfrågor har intervjuats. 
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1.1 Problemformulering 

Hållbar utveckling är definierat som en utveckling som bevarar möjligheten att 
tillgodose grundläggande livsbehov för nutida och framtida generationer, samtidigt 
som utvecklingen inte minskar på naturens mångfald och bevarar ekosystemens 
naturliga funktioner, enligt Brundtlandrapporten (1987). Med tanke på att 
förorenad mark är en integrerad del i samtliga regioner i vårt land är det 
samhällsnyttigt att minimera förekomsten av dessa platser för att sträva efter en 
hållbar regional utveckling och återanvändning av förorenad mark 
(Dobrovolskienė, Tvaronavičienė & Tamošiūnienė, 2017; Pavolová, Seňová, & 
Bakalár, 2012). När städerna växer är det inte ovanligt att gammal industrimark 
eller hamnnära lägen blir attraktiva för nybyggnation. För att bygga på förorenad 
mark krävs att marken undersöks för att se om värdena överstiger 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för mark och vatten. Vidare krävs att 
marken riskklassas samt eventuellt saneras för att vara lämplig för exploatering. 
När ett nytt område ska exploateras krävs en översiktsplan och detaljplan, där 
detaljplanen är lagstadgad. Syftet med en detaljplan är att säkerställa att mark och 
vattenområden används till det som områdena är mest lämpade för, vilket görs 
genom att ta hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Planen tas fram med hjälp 
av en väl definierad process där syftet är att säkra insyn för berörda parter, ta fram 
ett bra beslutsunderlag samt att förankra förslaget (Boverket, 2020). Stadsplanering 
ska enligt Council of Europe Conference of Ministers Responsible for 
Spatial/Regional Planning, (CEMAT), vara demokratisk, omfattande, funktionell 
och långsiktigt orienterad. Det innebär i sin tur, enligt CEMAT, en balanserad 
socio-ekonomisk utveckling i regioner, ökad livskvalitet, ett ansvarsfullt 
användande av naturens resurser samt rationell markanvändning. 

 Vid framtagandet av översikts- och detaljplaner finns det flera 
instanser inblandade men det är kommunen som tar fram och antar planerna. Det 
är kommunens politiker som fattar beslut och i varje kommun finns det en 
byggnadsnämnd, vilken är en myndighetsnämnd med förtroendevalda. Nämnden 
har till sin hjälp en förvaltning med tjänstemän. Det är byggnadsnämnden som 
fattar beslut kring byggprocesser samt har ansvar över tillsynen samt att plan och 
bygglagstiftning följs (Boverket, 2019b). Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet 
och ansvarar för att miljö och människors hälsa skyddas, att åtgärder sker på ett 
hållbart sätt och att mark inte saneras i onödan (Malmö Stad, 2020). En annan viktig 
aktör i planprocessen är Länsstyrelsen som ansvarar för att företräda statens 
intressen samt att tillhandahålla planeringsunderlag. Länsstyrelsen bevakar 
förutom riksintressen även miljökvalitetsnormer, strandskydd samt frågor rörande 
hälsa och säkerhet. En annan viktig del av Länsstyrelsens arbete är att överpröva 
kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan (Boverket, 2019b). 
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 När städerna växer är det flera olika instanser inblandade i 
planeringen och det är ett flertal instanser och två regelverk, MB och PBL, som ska 
samsas i vad som är bäst för staden; Länsstyrelsen, byggnadsnämnden, 
miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontor och exploatörer. Hänsyn tas till 
människors hälsa, miljökvalitetsmål, arkitektur, miljö och ekonomi. För att få 
bygga krävs att marken undersöks tillräckligt grundligt för att säkerställa att marken 
är lämplig för ändamålet, vilket är vad kommunen går i god för när planen 
godkänns. Alla fall är olika och föroreningar kan ta olika skepnader, vilket gör det 
svårt att veta när en undersökning är grundlig nog. Ju tydligare kommunikationen 
är mellan olika instanser, desto snabbare löper processen. Idag diskuteras hur 
processen kan effektiviseras och var eventuella brister uppstår, något som visat sig 
vara svårdefinierat, vilket delvis beror på komplexiteten hos föroreningar. Om det 
fattas beslut om mark som inte är tillräckligt undersökt kan det leda till att 
föroreningar sprids och människors hälsa och miljö kan komma till skada. Vid en 
effektiv process nås målet om en giftfri miljö snabbare (Kemikalieinspektionen, 
2021). Att planlägga förorenad mark är ett sätt för städer att länka samman lokala 
handlingar med globala klimatförändringar och på så sätt bidra till ett lägre 
klimatavtryck och en hållbar utveckling (Hollander et al., 2010). 
 När det kommer till förorenad mark är miljökvalitetsmålet Giftfri 
miljö högst relevant. Målet är av riksdagen definierat på följande sätt, enligt 
Naturvårdsverkets hemsida (2021a):  

 "Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits 
av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 
Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på 
människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt 
förekommande är nära bakgrundsnivåerna.”  

1.2 Syfte och frågeställning 

Rapporten syftar till att undersöka hur planläggning av förorenad mark går till 
samt identifiera var eventuella svårigheter uppstår. Vidare syftar rapporten till att 
identifiera hur planläggningen kan underlättas och förbättras för att på så sätt 
ytterligare bidra till en giftfri miljö och en hållbar stadsutveckling. 
 
- Hur går planläggning av förorenad mark till och vart uppstår eventuella 
svårigheter?  
- Hur fungerar lagstiftningen som reglerar planläggningen i teorin jämfört med i 
praktiken? 
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1.3 Avgränsning 

Rapporten är avgränsad på så sätt att den fokuserar på stadsbyggnadskontor och 
miljöförvaltningars arbete med planläggning av förorenad mark. Innehållsanalysen 
är därför avgränsad till lagtexter som berör exploatering och markanvändning i 
förhållande till förorenad mark, Statens offentliga utredning (2005:77) samt de 
rättsfall som presenteras i kapitlet empiri. Intervjuerna och analysen bygger på hur 
samarbetet mellan miljöförvaltning och planavdelning ser ut, samt processen att 
detaljplanera förorenad mark. Vidare fokuserar rapporten på kommuner i Skåne 
och kommer därmed inte ge en heltäckande bild för Sverige. 
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Bakgrund 

Kapitel 2 presenterar föroreningssituationen i kommunerna, följt av ett avsnitt om 
Länsstyrelsens, kommunen och Naturvårdsverkets roll i relation till förorenad 
mark. 

2.1 Inventering av förorenad mark 

För att få en bild över hur föroreningssituationen ser ut i Sverige fick 
Naturvårdsverket på 1990-talet i uppgift att kartlägga nedlagda miljöfarliga 
branscher och deponier (Naturvårdsverket, 2002). År 1999 kunde länsstyrelserna i 
landet påbörja uppgiften att inventera potentiellt förorenade områden inom på de 
identifierade platserna. 2005 hade drygt 90 000 förorenade områden identifierats 
och riskklassas, varav ungefär 6700 av dessa fanns i Skåne. Projektets syfte var 
begränsa fortsatt spridning av föroreningar i mark och vatten, men även att finnas 
som stöd vid exploatering av förorenad mark. I samband med detta tog 
Naturvårdsverket fram en metodik för att identifiera och riskklassa förorenad mark, 
detta för att få en så enhetlig bild som möjligt över landets samtliga objekt, 
metodiken finns presenterad i rapport 4918, Metodik för inventering av förorenade 
områden (MIFO) (Naturvårdsverket, 2002). De identifierade objekten finns 
registrerade databasen EBH-stödet (Persson & Lindqvist, 2018), vilket ofta 
fungerar som ett stöd vid detaljplaneläggning (Boverket, 2019a). Ett identifierat 
område behöver inte nödvändigtvis vara förorenat och i behov av eftervård, det 
innebär enbart att det funnits en verksamhet på platsen som kan ha bidragit till 
föroreningar. Efter identifiering klassas områdena in efter branschklasser, 1-4, vilka 
grundas på vilken bransch som funnits på platsen tidigare (Naturvårdsverket, 
2021b). Områdena i den högsta branschklassen prioriteras för inventering då de kan 
innebära en större risk för samhället. Den första fasen enligt MIFO innebär en 
orienterande studie och resulterar i en riskklassning, den andra fasen innebär 
översiktlig undersökning med en tillhörande ny riskklassning. Riskklassningen 
görs med hänsyn till människors hälsa och miljö i nutid och inför framtiden. 
Områdena delas in i fyra olika riskklasser där klass 1 innebär en mycket stor risk 
och riskklass 4 innebär en liten risk (Naturvårdsverket, 2021b). 
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Rapportens intervjustudie bygger på intervjuer av tjänstemän som arbetar med 
planläggning eller med miljöfrågor. Informanterna arbetar i Malmö, Helsingborg, 
Kristianstad, Hässleholm samt Höganäs. Dessa kommuner är relevanta för ämnet 
då samtliga har identifierade objekt enligt MIFO (Persson & Lindqvist, 2018). 

2.2 Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen som ansvarar för att företräda statens intressen samt att tillhandahålla 
planeringsunderlag. Myndigheten bevakar, förutom riksintressen, även 
miljökvalitetsnormer, strandskydd samt frågor rörande hälsa och säkerhet. En 
annan viktig del av Länsstyrelsens arbete är att överpröva kommunens beslut att 
anta, ändra eller upphäva en detaljplan (Boverket, 2020a). Vidare fungerar tidigare 
nämnda instans som spindeln i nätet då de har i uppgift att försäkra att berörda 
statliga myndigheter informeras under samrådet. Om en detaljplan exempelvis rör 
skogsmark är det Länsstyrelsens uppgift att se till att Skogsstyrelsens yttrande blir 
hörda. Om andra myndigheter på något sätt har invändningar är det till 
Länsstyrelsen dessa ska vända sig. Vid granskningsfasen yttrar sig Länsstyrelsen 
om de anser att förslaget inte tillgodoser riksintressen, att miljökvalitetsnormer inte 
uppfylls, att strandskydd upphävs, att användningen av mark- och vattenområden 
inte samordnats på ett lämpligt sätt eller att bebyggelse är olämplig med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet (Boverket, 2020a). Enbart ungefär 1,5 procent av 
alla planer överprövas och av dem är det enbart runt hälften som faktiskt upphävs, 
den vanligaste orsaken är då att bebyggelse anses olämplig med hänsyn till 
människors säkerhet och hälsa (Boverket, 2017). 
 Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de förorenade områden som 
härrör miljöfarlig verksamhet enligt bilagan till tillsynsförordningen (SFS 
2011:13). Vidare är myndigheten tillsynsmyndighet för verksamheter som upphört 
efter 1969 där tillsynen inte var överlåten vid verksamhetens upphörande. Med 
hjälp av ekonomiskt bidrag från Naturvårdsverket gör Länsstyrelsen inventeringar 
och undersökningar enligt MIFO för att sedan kunna prioritera vart åtgärder 
behövs. Länsstyrelsen driver på för saneringar som bekostas med statliga medel 
och det är Länsstyrelsen som fattar beslut om tillstånd att bedriva miljöfarlig 
verksamhet. Länsstyrelsen har i uppgift att tillhandahålla med planeringsunderlag 
åt kommuner och myndigheter som tillämpar MB som ska upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt MB (Länsstyrelsen, u.å.) 
 Länsstyrelsens roll vid plan och bygg är tillsyn samt att samverka 
med kommunerna i deras planläggning, vilket sker i plansamråden. Länsstyrelsen 
fungerar framförallt som rådgivare och ska tillhandahålla med planeringsunderlag. 
I samråden ska styrelsen ta till vara på statens intressen samt kap 2 och 3 i PBL. 
Länsstyrelsen prövar kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan 
(Länsstyrelsen, u.å.). 
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2.3 Kommunen 

Vid framtagandet av översikts- och detaljplaner finns det flera instanser inblandade 
men det är kommunen som tar fram och antar planerna. Det är kommunens politiker 
som fattar beslut och i varje kommun finns det en byggnadsnämnd, vilken är en 
myndighetsnämnd med förtroendevalda. Nämnden har till sin hjälp en förvaltning 
med tjänstemän. Det är byggnadsnämnden som fattar beslut kring byggprocesser 
samt har ansvar över tillsynen samt att plan och bygglagstiftning följs (Boverket, 
2020a). Det är även byggnadsnämnden som prövar om lov enligt PBL. 
Kommunerna arbetar med kommunala tillsynsärenden, undersökningar och 
utredningar. När en verksamhetsutövare gjort en undersökning och hittat 
föroreningar är denne skyldig att meddela tillsynsmyndigheten (Naturvårdverket, 
2020). När kommunen, i form av miljöförvaltningen, meddelats om en eventuell 
förorening handläggs ärendet och beroende på ärendets karaktär formas en 
undersökning eller krav på åtgärder. Miljöförvaltningen skickar ärendet till 
Länsstyrelsen på remiss och i vissa fall kan kommunen även begära ett särskilt 
yttrande från Länsstyrelsen. Efter eventuellt yttrande fattas beslut kring 
avhjälpande åtgärder och slutligen redovisas åtgärderna i en skriftlig rapport 
(Malmö Stad, 2021). Kommunens miljönämnd är tillsynsmyndighet för de 
förorenade områden som Länsstyrelsen inte ansvar för. I vissa fall gör kommunen 
också inventeringar enligt MIFO. När kommunen genomför dessa syftar de 
vanligtvis till att se hur förorenat ett visst område är medan Länsstyrelsens 
inventeringar syftar till att hitta de mest förorenade områdena (Malmö Stad, 2021). 

2.4 Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket är den centrala aktören när det kommer till miljö. De arbetar 
vägledande gentemot länsstyrelser. På byggsidan har Boverket den övergripande 
uppsikten över plan- och byggfrågor i landet. Naturvårdsverket har som ansvar att 
vägleda och guida kommunerna och Länsstyrelsen i deras tillsynsarbete. Med 
tillsyn menas att försäkra att lagstiftning följs, dels genom kontroller men även 
genom att ge information och rådgivning. Det är Naturvårdsverket som ansvarar 
för att samordna arbetet på nationell nivå (SFS 2012:989). 
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Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska perspektiv som utgör grund för uppsatsens analys är begreppen 
samverkan och frontlinjebyråkrater vilka är beskrivna i följande kapitel. Dessa 
begrepp valdes då de är relevanta när det kommer till samhällsstyrning, 
myndighetsutövning och planeringsprocesser. 

3.1 Samverkan 

Samhällsstrukturen idag fungerar genom att aktörer på ett eller annat sätt har en 
relation och ett beroende av varandra. Det innebär att olika aktörer så som 
myndigheter, ideella organisationer, näringsliv och enskilda personer kräver någon 
form av samspel, vilket i sin tur ställer krav på samverkan. I takt med att 
verksamhetsansvar decentraliseras från en central nivå uppstår ett utrymme där 
samverkan krävs för att arbetet ska flyta på (Uhr, 2011). 

 Samverkan är en term som används flitigt när det kommer till hur 
politik fungerar i praktiken och hur olika myndigheter arbetar, det är ett ord som 
gärna används när det uppstår problem inom samhällsfunktioner. Termen är bred 
och kan betyda olika saker beroende på vilket sammanhang det är. För att använda 
ordet på rätt sätt krävs en definition av begreppets innebörd. Ord som kan anses 
beskrivande för begreppet är rationalitet, effektivitet och ansvarstagande, vilka alla 
är positivt laddade ord och kanske en anledning till varför samverkan kan anses 
vara ett positivt begrepp som gärna används för att beskriva en organisations arbete 
(Uhr, 2011). 

 Enligt Bering och Carlström (2009) anses samverkan vara ett idealt 
tillstånd och enligt NE (2021) definieras ordet som ”gemensamt handlande för ett 
visst syfte”. Socialstyrelsen beskrev begreppet i en rapport år 2008 som ”att handla 
eller fungera gemensamt för ett visst syfte”, ”icke-hierarkiska aktiviteter där aktörer 
möts på lika villkor och med gemensamt syfte” samt ”aktiviteter som överskrider 
gränser inom eller mellan organisationer”. Vidare beskriver Danermark (2005) att 
samverkan kräver en rad olika förutsättningar för att fungera. Dessa är en tydlig 
och klar ledning, ett uttalat mål, att det finns resurser att tillgå, att skillnader i bland 
annat synsätt och regelverk är identifierade samt att eventuella skillnader är 
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undanröjda eller hanterade. Uhr (2011) beskriver att målet med samverkan är att 
”var och en kan ska kunna genomföra sin egen uppgift så bra som möjligt utan att 
själv drabbas av negativa konsekvenser på grund av andra handlade”. Vidare 
konstateras vikten av att se till att helhetsbilden inte går förlorad vid detta tankesätt. 

3.2 Frontlinjebyråkrati 

Schierenbeck nämner i en avhandling från 2004 att myndigheter i den moderna 
välfärdsstaten har en nyckelposition och att dessa ’frontlinjebyråkraters’ 
myndighetsutövning kan anses avgörande för att vi ska kunna förstå hur politiken 
fungerar i det offentliga rummet. En anledning till varför dessa tjänstepersoner och 
deras utövande blir så viktigt är att det inte är möjligt för de centrala politiska 
organen att på detaljnivå föreskriva hur olika fall ska hanteras. Det faktumet skapar 
därmed ett utrymme där frontlinjebyråkraterna kan handla hur de vill, inom ramen 
för myndighetsutövningen. Med andra ord innebär det att tjänstemännen har relativt 
stor frihet att själva utforma och fatta beslut vilka i sin tur påverkar andra människor 
och deras vardag. 

 Vidare nämner Schierenbeck (2004) att ett problem som finns inom 
offentlig politik är att en och samma myndighetsutövning kan skilja sig åt inom en 
och samma verksamhet och att detta kan bero på att olika utövare tillämpar 
regelverk på olika sätt. Tjänstemän ska i sin yrkesroll vara lojala till sin 
organisation, följa de lagar och regler som finns och samtidigt visa hänsyn till den 
aktuella klienten i fråga. Från fall till fall kan någon av dessa relationer uppfattas 
som viktigare än någon annan och i praktiken innebär det att olika fall ka få olika 
utfall beroende på myndighetsutövarens avvägning. Denna avvägning är 
frontlinjebyråkratens handlingsutrymme. För att säkerställa medborgares rätt till 
lika behandling är det av vikt att se till nyttjandet av handlingsutrymmet i relation 
till just det, kraven på demokratisk legitimitet. 
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Metod 

Kapitel 4 presenterar studiens empiri har samlats in genom kvalitativa metoder i 
form av dokumentstudier och semi-strukturerade intervjuer, vidare har empirin 
analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. Validitet, tillförlitlighet och 
generaliserbarhet diskuteras i slutet av kapitlet.  

4.1 Kvalitativ innehållsanalys av dokument 

4.1.1 Urval 

Jag analyserade dokument i form av Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900), med 
fokus på kapitel 1, 3-6 samt 9 och 10, då dessa är mest relevanta för områdes- och 
detaljplanering.  
 
Tabell 1. Urvalet av kapitel i PBL. 

1 kap. Syfte, innehåll och definitioner 

3 kap. Översiktsplan 

4 kap. Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser 

5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser 

6 kap. Genomförandet av detaljplan 

9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov m.m. 

10 kap. Genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder 

 
 
Vidare analyserade jag Miljöbalken (SFS 1998:808) med fokus på kapitel 1-6 samt 
10. Dessa kapitel valdes ut då de var mest relevanta för förorenad mark. 
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Tabell 2. Urval av kapitel i MB. 

1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde 

2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m. 

3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden 

4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden 

5 kap.  Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning 

6 kap. Miljöbedömningar 

10 kap. Verksamheter som orsakar miljöskador 

 
De styrdokument som analyserades togs fram från Boverket och Länsstyrelsens 
hemsidor. Dessa dokument valdes då de är till grund för framtagandet av nya 
detaljplaner samt områdesbestämmelser. Dokumenten hittas genom att söka på 
’detaljplaneprocessen’ via Boverkets hemsidas sökfunktion samt genom att söka på 
’detaljplaner och områdesbestämmelser’ via Länsstyrelsens hemsidas sökfunktion. 

 Dessa lagtexter och dokument valdes då de reglerar framtagandet av 
detaljplaner samt förorenad mark. Vidare var de av intresse då lagarna löper 
parallellt och strävar efter hållbar utveckling men där MB bygger på att naturen har 
ett skyddsvärde och att människan har ansvar att bruka, vårda och hushålla med 
resurser, medan PBL vill främja stadsutveckling med goda sociala 
levnadsförhållanden och uppnå en långsiktigt hållbar livsmiljö för människor. 

 Vidare analyserades även Statens offentliga utredning (SOU 
2005:77) som behandlar samverkan mellan de två regelverken PBL och MB. Detta 
för att få en ytterligare uppfattning kring hur det är meningen att dessa två regelverk 
ska löpa parallellt i teorin samt vart det har identifierats uppstå eventuell 
problematik. 

4.1.2 Analysmetod 

Jag gjorde en kvalitativt inriktad innehållsanalys för att tolka dokumenten, i 
enlighet med Bryman (2008). Dokumenten analyserades genom att grundligt läsas 
igenom för att sedan jämföra hur de olika lagarna, MB och PBL, överlappar och 
vart det kan uppstå olikheter och eventuell friktion. Teman togs fram och dessa 
jämfördes med hur processen går till enligt statliga myndigheter, i form av Boverket 
och Länsstyrelsen. Dessa teman presenteras i form av citat ur lagdokumenten samt 
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styrdokumenten. Detta låg sedan till grund för framtagande av teman för 
intervjumetoden samt för vidare analys av intervjuresultatet. Det teoretiska 
ramverket låg till grund för hur vidare analys utfördes, detta genom att se på den 
insamlade empirin genom en lins av samverkan och frontlinjebyråkrati. Därefter 
drogs slutsatser kring hur lagstiftningen arbetar när teori möter praktik i det verkliga 
livet genom beslutsfattande i rätten men även hos myndigheter och deras utövning. 

4.2 Intervju 

4.2.1 Urval 

Intervjuns respondenter bygger på ett målinriktat urval då informanterna valdes 
efter relevans för studiens forskningsfråga (Bryman, 2008). Kommuner valdes ut 
med hänsyn till storlek och antal identifierade och riskklassade objekt, fyra större 
och en mindre kommun i Skåne. En mindre kommun valdes för att kunna se om det 
finns skillnader i hur större och mindre kommuner arbetar och resonerar. Beroende 
på kommunernas storlek har de olika resurser att tillgå miljö- och 
planläggningsfrågor. Detta gjorde att enbart en intervju hölls med Höganäs. Vidare 
hölls enbart en intervju med både Malmö samt med Helsingborg då enbart en 
tjänsteperson från vardera kommun hade tid och möjlighet att ställa upp. Kontakt 
togs via samtliga kommuners hemsidor, genom mailkontakt med planchefer och 
miljöchefer hänvisades jag till passande yrkesperson. Informanterna kontaktades 
via e post och tillsammans valdes ett passande datum ut för intervju. Intervjuerna 
hölls genom videosamtal över Teams och Zoom, denna metod valdes då ett 
videosamtal är så likt ett vanligt samtal som möjligt. 

 Informanter: Sju personer som arbetar på en liknande post på 
miljöförvaltningen/miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen / stadsbyggnads-
förvaltningen i fem skånska kommuner; Malmö, Helsingborg, Kristianstad, 
Hässleholm och Höganäs. Dessa kommuner valdes då samtliga kommuner har 
flertalet identifierat förorenade objekt, varav minst 3 objekt är i riskklass 1. Med 
tanke på att samtliga av de valda kommunerna har identifierade förorenade objekt 
antogs att de har erfarenhet av arbete med förorenad mark inom sin kommun. Att 
handläggare från både miljö- och plansidan valdes grundades i viljan att inkludera 
tjänstemän som arbetar mot både MB och PBL samt för att se om de olika skiljer 
sig i resonemang. 
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Tabell 3. Informanter med tillhörande yrkesroll 

Informant 1 Planchef 

Informant 2 Miljöinspektör 

Informant 3 Planarkitekt 

Informant 4 Planarkitekt 

Informant 5 Miljöchef 

Informant 6 Planhandläggare 

Informant 7 Miljöspecialist 

4.2.2 Kodning och analys 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades för att kunna tolka den 
insamlade empirin. Samtliga frågor radades upp var för sig med tillhörande svar för 
att på så vis kunna urskilja likheter och skillnader bland informanternas svar. Efter 
detta analyserades texten även som helhet, detta för att kunna urskilja ytterligare 
likheter och olikheter bland informanternas svar. Texterna kodades och delades in 
i teman för att få en strukturerad överblick av informanternas åsikter och yttranden. 
Inom varje tema togs citat ut och samtliga citat granskades slutligen för att se vad 
de olika informanterna yttrat inom varje tema. De kodade texterna jämfördes och 
sammanställdes enligt Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014). 

4.3 Validitet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Validitet och tillförlitlighet undersöktes i enlighet med Allwood & Erikson (2017) 
och Bryman (2008). Då intervjumetoden som användes var en kvalitativ metod är 
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det möjligt att upprepa undersökningen, men då alla individer är olika är det inte 
troligt att få samma utfall. Undersökningens generaliserbarhet hade ökat om jag 
genomfört fler intervjuer med personer som arbetar på kommuner i andra regioner. 
Det hade således gett en mer rättvis bild av tjänstepersonernas inställning och 
tillförlitligheten hade ökat, men att bearbeta så många intervjuer var inte möjligt. 
Validiteten kan luta sig på den bakgrund och kunskapsläget som presenteras i 
studien. Det hade varit fördelaktigt ur ett tillförlitlighetsperspektiv att intervjua 
personer med exakt samma tjänst inom kommunerna men detta var inte möjligt då 
befattningarna inom kommunerna skiljer sig beroende på hur varje enskild 
kommun är uppbyggd samt på vilka resurser de har att tillgå. Vidare hade det varit 
fördelaktigt att intervjua lika många personer på varje kommun men detta var inte 
heller möjligt då inte alla tänka informanter hade möjlighet att medverka. 

4.4 Etisk reflektion 

Forskningsetik handlar, enligt Vetenskapsrådet (2021), om tillförlitlighet, ärlighet, 
respekt och ansvar. Vidare innebär det att säkerställa forskningens kvalitet och om 
att informera på ett rättvist och objektivt sätt. Det handlar om att respektera studiens 
informanter men även samhället som sådan och vår miljö och vårt ekosystem. En 
etisk reflektion innebär att hitta balansen mellan olika samhällsintressen och att 
genom dessa driva samhället och individens utveckling framåt på ett legitimt sätt 
(Vetenskapsrådet, 2017). 

 Denna studie bygger på semistrukturerade intervjuer och för att 
genomföra dessa etiskt korrekt är det viktigt att det finns samtycke mellan 
informanter och forskare samt att klargöra huruvida det är godkänt att gå ut med 
exempelvis namn och befattning. I denna studie är informanterna anonyma men det 
framgår vilka befattningar personerna sitter samt i vilka kommuner. Andra faktorer 
som är viktiga att klargöra är om informanterna accepterar inspelning av intervjun 
för senare bearbetning. Det fanns även möjlighet för informanterna att avbryta eller 
dra tillbaka sin medverkan. Redan vid första kontakt meddelades informanterna om 
syftet med studien samt med intervjuerna vilket även tydliggjordes igen i samband 
med att intervjun hölls, vilket är i linje med Vetenskapsrådets (2017) resonemang 
om etisk forskning. 
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Empiri 

Kapitel 4 inleds med att presentera hur lagstiftningen fungerar i teorin, detta görs 
genom empiri från dokumentanalysen som beskriver PBL och MB, samverkan 
mellan de två regelverken, detaljplaneprocessen samt efterbehandling och ansvar. 
Därefter redovisas hur lagstiftningen fungerar i praktiken, detta görs genom empiri 
från granskandet av fyra olika rättsfall och dess utfall samt en presentation av 
empirin från de semi-strukturerade intervjuerna som fokuserar på hur planläggning 
av förorenad mark fungerar i praktiken. 

5.1 Lagstiftningen i teorin 

5.1.1 Miljöbalken 1998:808 och Plan- och bygglagen 2012:900 

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling vilket innebär att nuvarande 
och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Utvecklingen 
bygger på att naturen har ett skyddsvärde och att människan har ett ansvar att bruka 
naturen väl och på ett ansvarsfullt sätt. Natur-, och kulturmiljöer ska skyddas och 
vårdas, mark, vatten och fysisk miljö ska användas på ett lämpligt sätt och det ska 
hushållas med resurser. Återanvändning och återvinning främjas och människor 
och miljön ska skyddas mot olägenheter orsakade av föroreningar eller annan 
påverkan.  Miljöbalkens tillämpningsområde är relativt diffust att bestämma då det 
är en balk som sammanställer regler med olika utgångspunkter som härstammar 
från olika lagar. Vidare kan det även bero på att tillsynsreglerna i 26 kap. 9 § säger 
följande: 

”En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de 
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar 
och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.” 

Det betyder i stort sett att om en verksamhet bryter mot en hänsynsregel aktualiseras 
eventuellt ingripande. Med tanke på att mänsklig aktivitet över lag på något sätt 
påverkar miljön kan det antas att miljöbalkens tillämpningsområde inte har någon 
tydlig begränsning. (SOU 2005:77). 
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 PBL reglerar planläggning av mark, vatten och byggande. Vidare 
syftar lagen till att främja stadsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor i 
dagens samhälle och för kommande generationer. Lagen innehåller bestämmelser 
kring allmänna och enskilda intressen, att ta fram detaljplaner samt genomförande 
av dessa. Vidare reglerar lagen genomförande av bygg-, rivnings- och 
markåtgärder. I PBLs andra och tredje kapitel presenteras de kvalitetskrav som 
gäller när lagen tillämpas, bland annat allmänna intressen som ska beaktas vid 
planläggning och lokalisering av bebyggelse. Utöver det framkommer 
tillämpningsområden genom regleringar av plansystemet, olika former av 
tillståndsprövningar, tillsyn och påföljder (SOU 2005:77). 

 MB och PBL är två lagar som löper parallellt och åtgärder godtagna 
enligt PBL behöver inte nödvändigtvis betyda att MB krav är uppfyllda. Vidare 
finns det inget krav på samordning mellan de två olika lagarna (Länsstyrelsen 
Jönköping, 2017). Något som kännetecknar lagarnas förhållande är att de prövar 
frågor som ibland är väldigt lika och därför är det viktigt att beakta samordningen 
mellan de två.  När det kommer till eventuell dubbelreglering och åtgärder är det 
lättare att, med tanke på MBs mer oklara tillämpningsområde, utgå från PBLs 
regleringar och därefter göra en bedömning om huruvida även miljöbalken reglerar 
fallet i fråga (SOU 2005:77). 

5.1.2 Samordning mellan regelverken 

Enligt Statens offentliga utredning (2005:77) uppstår det emellanåt problem 
rörande samordning mellan de två regelverken. Vidare beskriver samma SOU att 
det har visat sig tydligast när det kommer till prövning av lokalisering av 
bebyggelser och dess effekter på omgivningen. Det som sker är att en 
dubbelprövning uppstår där verksamheter prövas, dels genom planläggning och lov 
i enlighet med PBL, samt igen genom ansökan om tillstånd eller dispens enligt 
miljöbalken. En dubbelprövning innebär inte bara ytterligare resurser i form av två 
separata prövningar utan det kan även uppfattas som oklart i vilken utsträckning 
reglerna har samma innebörd eller i vilka situationer de i praktiken skiljer sig. Även 
om de två regelverken kan tyckas avse samma frågor har de olika syften där PBL 
reglerar markanvändning och byggande medan miljöbalkens första fokus är 
människans hälsa och en god miljö: 

”På miljösidan kan ibland finnas en bristande förståelse för det 
behov av politiska avvägningar som intressekonflikter vid olika etableringar ofta 
innebär. På PBL-sidan kan på motsvarande sätt ibland finnas en bristande 
förståelse för vikten av att vissa grundläggande miljökrav ändå alltid måste 
tillgodoses.” 
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En lösning på samverkansproblematiken, som presenteras av Statens offentliga 
utredning (SOU 2005:77), är att låta det ske ett sammanhållet prövningsförfarande 
i de situationer där det är rimligt. Det skulle innebära att prövningen av 
miljöfrågorna sker simultant med bygglovsprövningen och att det således bara 
krävs en anmälan och att besluten fattas samtidigt. Att samordna prövningen på 
detta sett syftar inte enbart till att minimera tillfällena där dubbel prövning uppstår 
utan även för att minska risken att frågor av stor vikt missas då en myndighet kan 
utgå från att någon annan myndighet prövar frågan och att frågor på så sett kan 
missas helt. Bättre samordning kan även leda till kortare handläggningstider som 
en effekt av en förenklad process och färre ”fall”, vilket i sin tur kan resultera i 
besparingar hos kommunerna. 

5.1.3 Planprocessen 

Syftet med en detaljplan är att säkerställa att mark och vattenområden används till 
det som områdena är mest lämpade för, vilket görs genom att ta hänsyn till 
beskaffenhet, läge och behov. Planen tas fram med hjälp av en väl definierad 
process där syftet är att säkra insyn för berörda parter, ta fram ett bra 
beslutsunderlag samt att förankra förslaget (Boverket, 2020a). 

 Den som vill vidta en åtgärd som förutsätter ändringar i en detaljplan 
kan kräva ett planbesked. Kommunen har fyra månader på sig att lämna besked på 
om ett planarbete ska inledas samt när det bedöms vara klart. Vid påbörjat 
planarbete avgör kommunen om ett program krävs eller om ett förslag till detaljplan 
tas fram direkt. Med ett program menas att kommunen anger planens 
utgångspunkter och mål, detta tas fram om det bedöms underlätta detaljplanearbetet 
(PBL 2010:900 5 kap. 10 §). Ett skäl till att upprätta ett program är om ändringarna 
inte stöds av översiktsplanen eller om det gäller komplicerade planer med många 
intressenter (Boverket, 2020b). Vid framtagandet av ett program ska kommunen 
samråda med berörda parter såsom Länsstyrelsen, lantmäteriet, kommuner, 
sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende. 

 Kommunen undersöker om detaljplanen kan tänkas medföra en 
betydande miljöpåverkan och denna undersökning ska ske i linje med 6 kap. 6 § 
MB. Kommunen upprättar ett planärende och beslutar om vilket planförfarande 
som tillämpas, standard eller utökat förfarande. Om detaljplanen eller ändringarna 
inte är i enlighet med översiktsplanen, är av betydande intresse för allmänheten 
eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan finns det särskilda 
bestämmelser om ett utökat planförfarande (PBL 2010:900 5 kap. 7 §). I de fall där 
kommunen bedömer att ett förslag är i linje med översiktsplanen men Länsstyrelsen 
motsätter sig planens utformning i sitt granskningsyttrande ska planen handläggas 
med utökat förfarande (Boverket, 2020b). Om Länsstyrelsen inte har några 
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invändningar rörande detaljplaneärendet kan standardförfarande tillämpas. Det är 
möjligt att under ett planarbete ändra förfarande om omständigheter ändras. 
Standardförfarande går tillväga i följande ordning: Samråd, underrättelse, 
granskning, granskningsutlåtande, antagande, laga kraft (Boverket, 2020c). Utökad 
förfarande går tillväga i följande ordning: Kungörelse, samråd, 
samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande, 
laga kraft (Boverket, 2020d). 

 

 
Bildkälla: Naturvårdsverket och Boverket, 2006. 
 
 
Om detaljplanen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan ska en så kallad 
strategisk miljöbedömning göras. För att ta reda på om en sådan bedömning behövs 
krävs en undersökning av eventuell betydande miljöpåverkan. Syftet med att 
inkludera miljöbedömningar är att integrera miljöaspekter i planering och 
beslutsfattande så att hållbar utveckling främjas (Boverket, 2020e). MB (1998:808) 
6 kap. 3 § säger följande om detta: 
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 “En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan 
eller ett program som krävs i lag eller annan författning ska göra en strategisk 
miljöbedömning, om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan.“ 

Undersökningen ska genomföras inom ramen för detaljplanesamrådet, alltså innan 
granskningen påbörjas, och påbörjas fördelaktigt tidigt i planprocessen. När 
miljöbedömningen påbörjas tidigt kan den påverka detaljplanens utformning så att 
det blir en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt (Boverket, 2020e). Reglerna 
för hur undersökningen ska gå till finns i PBL kapitel 5 samt i MB kapitel 6. Om 
undersökningen visar att den tänkta planens genomförande kan medföra betydande 
miljöpåverkan ska planen gå igenom en miljöbedömning. Det finns undantag där 
en plan inte behöver genomgå en undersökning, dessa är om området endast är till 
för att tillgodose försvarets eller räddningstjänstens behov. Undersökningen 
innehåller tre olika moment där kommunen först ska identifiera de omständigheter 
som visar för och emot en betydande miljöpåverkan. Därefter ska kommunen 
samråda med Länsstyrelsen och andra kommuner som kan tänkas bli berörda. 
Slutligen ska frågan avgöras i ett särskilt beslut. Vilka omständigheter som 
kommunen bör utgå från finns att hitta i miljöbedömningsförordningen (2017:966) 
(Boverket, 2020e). 

 Till detaljplanen finns det även en planbeskrivning, vilken har som 
funktion att underlätta tolkningen av själva detaljplanen. Beskrivningen förklarar 
även syftet med planen samt vad eventuella konsekvenser av genomförande kan 
komma att bli. Vidare redovisas i beskrivningen även lämplighetsprövningen 
vilken legat till grund för beslutet att anta planen. Vid eventuell överprövning kan 
tillsynsmyndigheten eller domstolar använda beskrivningen för att se vilka 
utredningar och underlag kommunen har byggt sin bedömning på. Vad som ska 
finnas med i planbeskrivningen regleras i PBL kap 4 samt i Boverkets råd om 
planbeskrivning. Gemensamt innehåll för alla beskrivningar är detaljplanens syfte, 
motiv till reglering samt hur planen ska genomföras (Boverket, 2021). 

 Enligt PBL 4 kap § 14 punkt 4, anses marken lämplig först efter att 
avhjälpande åtgärder har vidtagits: “Markens lämplighet för bebyggande har 
säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller 
säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten”. 

 Det är, enligt Miljösamverkan Västra Götaland (u.å.), viktigt att i 
planbeskrivningen redogöra för de konsekvenser en detaljplan kan medföra. Det 
innebär att den bör innehålla historik för platsen, provresultat och förekommande 
ämnen samt omfattning och uppkomst, riskbedömning samt eventuella 
åtgärdsförslag och strategi för risker i området. Vidare nämner Miljösamverkan 
Västra Götaland (u.å.) att åtgärder kan villkoras men att utredningar måste vara 
genomförda innan en plan kan antas. 
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5.1.4 Förorenad mark, efterbehandling och ansvar 

Den som har orsakat föroreningen är skyldig att utreda och eventuellt sanera 
området, vilket är i enlighet med MB kap 10 § 2: 

 “Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en 
åtgärd som har bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada 
(verksamhetsutövaren) är ansvarig för det avhjälpande som skall ske enligt 
bestämmelserna i detta kapitel. Lag (2007:660).” 

Detta gäller även om verksamheten som orsakat föroreningen är nedlagd eller 
överlåtits och det innebär även att någon som tagit över en verksamhet eller ett 
område som orsakat föroreningar kan stå som ansvarig (Länsstyrelsen, u.å.2). Det 
är möjligt för kommuner att villkora detaljplaner med exempelvis saneringskrav, 
vilket gör det möjligt att lägga avhjälpande åtgärder på den som exploaterar 
marken. Detta då det är möjligt att, enligt PBL 4 kap. 14 § punkt 4, hänskjuta 
åtgärderna till bygglovsskedet genom att villkora endast då marken anses lämplig 
för ändamålet: 

 “I en detaljplan får kommunen bestämma att lov eller startbesked 
för en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning endast får 
ges under förutsättning att, 4. markens lämplighet för bebyggande har säkerställts 
genom att en markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd 
har vidtagits på tomten”. 

Det betyder att en detaljplan kan bli godkänd trots att avhjälpande åtgärder inte 
vidtagits, så länge det är säkerställt, genom undersökningar, att de kommande 
åtgärderna är realistiska samt att marken efter dessa är lämplig för ändamålet 
(Länsstyrelsen Jönköping, 2017, s.19). 4 kap. 14 § punkt 4 PBL gäller enbart när 
det handlar om en väsentlig ändring av lovpliktig mark och således inte allmän 
platsmark exempelvis (Länsstyrelsen Jönköping, 2017). 

5.2 Lagstiftningen i praktiken 

5.2.1 Rättspraxis 

Mark och Miljö Domstolen mål nr P 2005-17 dom 2017-11-28 

Yrkanden avser att upphäva kommunens beslut att ändra en detaljplan för 
utbyggnad av inglasade altaner. Bygglovet för altanerna hade beviljats felaktigt och 
byggnationerna har skett på en yta med byggnadsförbud, en ändring av detaljplanen 
skulle legalisera byggnationen. Vid byggåret 1992 sanerades marken och senare 
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provtagning visade att värdena ligger under platsspecifika riktvärden. Kommunen 
medger att marken för planområdet troligen är förorenad och att marken under de 
redan byggda altanerna kan vara förorenad också. Det är enligt kommunen lämpligt 
att låta de befintliga altanerna få vara kvar för att begränsa spridningen av 
eventuella föroreningar. Domstolen anser att planläggningen inte har gått i linje 
med hur det ska gå till enligt PBL men att omständigheterna inte utgör skäl nog att 
upphäva beslutet om ändring av detaljplanen. 

 Yrkanden väljer att överklaga beslutet och bifogar handlingar där 
det framgår att marken inom planområdet kan vara förorenad. I en planbeskrivning 
från år 1990 visar en geoteknisk undersökning att marken riskerar att vara förorenad 
och att sanering bör ske innan marken grävs, schaktas eller bebyggs samt att inga 
uteplatser för byggas. Vidare framgår det inte att kommunen utrett föroreningarnas 
omfattning och det har inte heller gjorts någon bedömning om eventuell 
avhjälpande åtgärd inför byggnation. I brist av tillräcklig utredning anses marken 
inte lämplig med hänsyn till människors hälsa och miljö. Att ändra detaljplanen 
strider mot 2 kap. 4 och 5 §§ PBL och ändringen av detaljplanen upphävs. 

 

Norrtälje Tingsrätt mål nr T 1337-11 dom 2012-07-06 

Yrkanden kräver skadestånd av kommunen på grund av felaktigt antagande av 
detaljplan. Talgoxen Bygg och Förvaltning (Talgoxen) bedrev sågverk på sin 
fastighet fram till år 1969 men ansökte år 2000 om tillstånd att bygga bostäder på 
fastigheten. Fastigheten omfattades inte av någon befintlig detaljplan utan en ny 
detaljplan behövde upprättas. Med tanke på att fastigheten tidigare varit en industri 
påtalade Länsstyrelsen i Stockholm att en utredning av föroreningar bör ske, 
framförallt en utredning av grundvattnet. Talgoxen genomförde provpumpning av 
vattnet som resulterade i tjänligt men Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade 
att riskerna för föroreningar på områden bör bedömas och utredas vidare. År 2004 
presenterades ett förslag för detaljplan vilket antogs då varken länsstyrelsen eller 
Miljö- och hälsoskyddsnämnd hade invändningar mot förslaget. År 2006 
inspekterades fastigheten av länsstyrelsen varvid föroreningar påträffades. 
Föroreningarna uppgick till riskklass 2 vilket innebär en stor risk för negativa 
effekter på människor och miljö. Miljödomstolen förpliktade Talgoxen att utföra 
provtagning och sanering av fastigheterna. Efter provtagning påkostade av 
Talgoxen framgick de att marken var förorenad och sanering krävdes. 

 Enligt 1 kap 6 § PBL får mark endast användas till det som den anses 
vara lämplig för och lämplighetsbedömning ska göras vid planläggning. Enligt 2 
kap 3 § PBL ska hänsyn tas till boendes hälsa och säkerhet. Det är kommunen som 
ansvarar för att utreda att marken är lämplig för ändamålet. I detta fall har 
kommunen godtagit detaljplan och därmed bedömt marken som lämplig. 



    33 

Tingsrätten anser att kommunen fastställt en detaljplan trots att en tillräcklig 
utredning om markens föroreningssituation och därmed lämplighet inte har skett. 
Talgoxen har lidit på grund av kommunens agerande och därför fastslå att 
kommunen föreligger skadeståndsskyldighet i enlighet med 3 kap 2 § 
skadeståndslagen (SFS 2001:732). 

 

Mark- och miljödomstolen mål nr P181-17 dom 2017-08-01 

Kommunfullmäktige i Kalmar kommun beslutade år 2016 att anta en detaljplan för 
fastigheten Spiggen. Yrkanden yrkar på att domstolen ska upphäva detaljplanen på 
grund av flera anledningar däribland på grund av förorenad mark och miljö. Det 
finns föroreningar i marken på fastigheten och yrkanden anser att en miljöteknisk 
undersökning bör göras för att få reda på föroreningarnas omfattning. Fastigheten 
är belägen nära Östersjön och varvid läckage av föroreningar kan leda till 
ytterligare föroreningar i havet, vilket i sin tur kan påverka växt och djurlivet. 
Yrkanden anser att detaljplanen bör kompletteras gällande påverkan på 
miljökvalitetsnormen för vatten samt för förorenad mark. 

 Domstolen anser att kommunen har haft tillräckligt beslutsunderlag 
då det framgår att ett antal utredningar har skett i anknytning till planärendet. Det 
finns inget som tyder på att utredningarna varit bristfälliga. Vidare menar 
domstolen att det inte är ett hinder att planlägga förorenad mark men att det kräver 
att dessa föroreningar beaktas och beskrivs i planhandlingarna. Därför införs en 
bestämmelse att de områden inom planen som är förorenade och som ska bebyggas 
endast ges lov ”under förutsättning att markens lämplighet har säkerställts genom 
att markförorening har avhjälpts”, vilket är i enlighet med 4 kap. 14 § PBL. Enligt 
de undersökningar som gjorts har det påträffats halter som är över 
Naturvårdsverkets riktvärden och marken anses lämplig för bebyggelse först efter 
att föroreningarna har avhjälpts. Domstolen avslår att upphäva detaljplanen då den 
inte anses medföra några betydande olägenheter. 

 

Mark- och miljödomstolen mål nr P 5698-20 dom 2021-06-07 

Byggnadsnämnden i Sölvesborg antog en detaljplan vilken ger byggrätt för en 
restaurang, hantverksbodar, yta för småbåtshamn samt uppställning av båtar 
vintertid och ställplatser för husbilar. En gräsplan ska även utgöra allmän platsmark 
i form av en park. Klaganden yrkar att detaljplanen upphävs, skälen är flera, bland 
annat att marken anses som olämplig då marken är förorenad och därmed strider 
mot 2 kap. 4 § plan- och bygglagen. Markundersökningar utfördes 2019 och 2020 
vilka visade att det påträffats föroreningar i två av sex provpunkter och som mätte 
över gränsvärdet för Mindre känslig markanvändning. Andra provpunkter mätte 
lägre men var ändå över gränsen för Känslig markanvändning. Den översiktliga 
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bedömningen var att föroreningarna kunde innebära en svagt förhöjd risk på 
människors hälsa eller miljö. Vid antagandet av detaljplanen skrevs det in i 
planbeskrivningen att all hantering av förorenade massor är anmälningspliktig 
verksamhet. Enligt Mark- och miljödomstolen omfattas planområdet av 
riksintressen för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB, samt rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 
2 § MB. Området har bra förutsättningar för natur- och kulturstudier, cykling, bad, 
båtsport och fritidsfiske. På grund av detta anser domstolen att detaljplanen inte 
anses innebära någon skada för riksintressen, snarare tvärtom. Den sedan tidigare 
genomförda markundersökningen visar att det finna föroreningar på området men 
att planen och dess markanvändning inte innebär några stora risker för människor 
eller miljö. Domstolen ser inte skäl att upphäva detaljplanen och överklagan avslås. 

5.2.3 Aktörer/Yrkesroller 

Informanternas yrkesroller relaterar till förorenad mark på olika sätt, informanterna 
som arbetar med planläggning utgår från PBL medan informanterna som arbetar 
mer med tillsyn och förorenad mark utgår från MB. Att vara planchef innebär 
ytterst ansvar för planerna, vilket innefattar att undersöka hur handläggarna arbetar 
och att vara ett bollplank under processens gång. Arkitekterna arbetar med 
översiktlig planering och detaljplanering, här handlar det om att se om marken och 
vattenanvändningen är lämplig och hur marken inom kommunen ska disponeras. 
Informant 4 som arbetar med översiktlig planering nämner att “det handlar om att 
uppmärksamma förorenad mark när det gäller möjligheten för byggnation, vad 
finns det för begränsningar”. Här handlar det om att se hur marken kan disponeras 
på bästa sätt och att förhindra spridning av föroreningar. Informant 6 säger att 
“generellt beställer man utredningar för den typen av bebyggelse som man vill 
möjliggöra i en detaljplan”. 

 Som miljöinspektör innefattar yrkesrollen tillsyn av förorenade 
områden, mark och grundvatten, i enlighet med MB kap. 10. Det kan även handla 
om tillsyn av befintliga verksamheter och exploateringsverksamheter. 
Länsstyrelsen har visst ansvar när det kommer till tillsyn, i några kommuner har det 
arbetet delegerats till kommunen men det kan variera. Informant 7 som arbetar som 
miljöspecialist stöttar förvaltningarna i frågor rörande förorenad mark. Vidare ingår 
uppgifter som att ha kontakt med konsulter, ser till att saneringsrapporter tas fram 
och ha dialog med miljöförvaltningen. Vidare nämner informant 7 att hen fungerar 
som en bro mellan konsulter och miljöförvaltningen, där den primära uppgiften är 
att stötta projektledare i det dagliga arbetet med föroreningar. Dessutom ingår även 
stöttning till detaljplaneavdelningen. 

5.2.4 Utmaningar 
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När det kommer till utmaningar i planeringen av förorenad mark nämner 
informanterna som arbetar med planläggning flera saker. Informant 1 nämner 
markprovtagning. För att veta hur marken ska provtags krävs en historisk 
inventering “det är inte vår expertis egentligen att titta i detta men vi behöver veta 
i ett tidigt skede”. 

 Informant 1 nämner att det kan bli en ekonomisk fråga då det handlar 
om hur mycket marknaden är villig att betala för en tomt. Om det inte lönar sig är 
det fördelaktigt att hitta en annan tomt att bygga på. Även informant 3 nämner att 
kostnaden är en utmaning. Beroende på vad det är för exploatör och hur mycket 
som ska byggas. Om det är ett litet bostadsområde kan det vara så att det inte är 
värt att göra en sanering för det inte går ihop ekonomiskt för den enskilde ägaren, 
exploatören eller byggherren. Vidare nämner informanten att när det finns en 
förorening vill kommunen ibland att den ska förbli orörd då det kan kosta mycket 
att ta hand om, vilket kan innebära en stor utmaning. Det är svårt att veta vilken 
omfattning det är och upptäcks en större förorening krävs att det går att hantera det. 
Informant 4 håller med genom att nämna att det är en avvägning mellan att kapsla 
in eller sanera. Det finns mycket förorenad mark nära tätorten och det finns 
soptippar och bensinmackar där det skulle kunna vara fördelaktigt att exploatera, 
men det är inte alltid värt att börja gräva där. En annan utmaning är äldre 
detaljplaner där det kan krävas en ny lämplighetsbedömning då det finns andra krav 
nu jämfört med på 50-60-talet. 

 Informanterna som arbetar med miljöfrågor håller delvis med, 
framförallt gällande äldre detaljplaner där både informant 2 och 5 instämmer. 
Informant 2 nämner att inför äldre detaljplaner undersöktes markaspekten mindre 
noggrant, “det finns många planer där markanvändningen är lämplig för 
ändamålet på pappret men i praktiken vet vi inte mycket om statusen på marken”. 
Det kan leda till att när det ska beviljas bygglov inom sådana detaljplanerade 
områden är det inte självklart att marken är lämplig. Här nämner informant 5 att det 
krävs en dialog mellan bygglovshandläggare och miljöhandläggare. 

 Andra utmaningar är att veta när ett område är tillräckligt utrett, om 
det finns tillräckliga underlag för att bedöma lämpligheten samt att olika 
exploatörer kan ha olika möjlighet och vilja att undersöka marken. För mindre 
exploatörer kan det vara en fråga om kostnad, vilket är i linje med vad informant 3 
sa om utmaningar från ett planperspektiv. 

 Informanterna har olika uppfattningar om huruvida det är en 
utmaning att arbeta med de två regelverk, MB och PBL, som löper parallellt. 
Majoriteten uppfattar det som en utmaning på grund av att det inte finns någon 
tydlig skiljelinje mellan de två och att det inte uppfattas som tydligt vilken lag som 
ska tillämpas i vissa frågor. Informant 5 påpekar att samordningen mellan de två 
regelverken inte alltid går ihop och att det är viktigt att formulera detaljplanen med 
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tillhörande planbeskrivningar tydligt och på rätt sätt, att det står med om det krävs 
åtgärder eller om det är utrett ordentligt. Informant 6, som arbetar med planering, 
påpekar att MB har en försiktighetsåtgärd som plan och bygglagen inte har, den 
sistnämnda säkerställer enbart markens lämplighet. Vidare säger informanten att: 

 “Ibland uppstår det situationer där vi på stadsbyggnadskontoret 
känner oss bekväma att marken är lämplig för bostäder, om marken blir sanerad, 
medan miljöförvaltningen tycker annorlunda för att dom har en annan 
detaljeringsgrad.” 

Utmaningen där handlar, enligt samma informant, om att olika yrkesroller besitter 
olika typer av kunskap. Miljöförvaltningen har kunskap om MB men bristande 
kunskap om PBL medan stadsbyggnadskontoret har mer kunskap om PBL och 
mindre om MB, där MB ibland kräver en högre detaljeringsgrad. Informant 7 menar 
på att MB ger mer tolkningsutrymme än vad PBL gör och att det ibland kan vara 
en utmaning. Informant 1 menar att det är fördelaktigt med två lagar och ser inte 
hinder utan snarare att det är två lagar med olika syften och att det på så sätt blir 
dubbel säkerhet och dubbel prövning. 

 Informant 6 nämner tidsaspekten som en utmaning, att det i vissa 
fall är svårt att få tidsplanen för byggnation och sanering att gå ihop, vilket kan leda 
till förseningar i byggprocessen. Informant 5 påpekar att det är en utmaning att få 
in förorenad mark i rätt skede i den fysiska planeringen och kravet på att inte ge 
bygglov innan marken är åtgärdad. Detta är även någon som informant 7 påpekar 
är en stor utmaning och säger att “enligt MB får en detaljplan endast godtas om 
föroreningarna har avhjälpts, men det är inte så vi jobbar i praktiken”. Vidare 
påpekar informanten att det inte är samhällsekonomiskt hållbart att föroreningen 
schaktas bort och att det läggs på nytt material för att sedan komma en exploatör 
som ska gräva igen. 

 “Vi vill ju att dom sköter schaktningen i samband med deras hus 
byggs. Den processen tycker inte jag funkar med hur reglerna ser ut. Att bygglov 
inte får ges förrän föroreningarna är avhjälpta. Där kan man fastna.”. 

Vidare uttalar sig informant 7 om att det är en utmaning att få kollegorna att förstå 
att det är möjligt att anpassa bebyggelse, och därmed kostnader, efter föroreningar, 
om man tar sig tid att utreda och planera tillsammans. En annan utmaning är 
problemet med växande deponier och att det inte är hållbart att schakta bort massor. 

 “Nu blir det svårare och svårare, deponierna blir fulla på många 
ställen i Sverige. Då måste man hitta ett annat sätt att hantera föroreningarna. Och 
då är det ju via riskbedömningar. Det är inte alltid det görs fördjupade 
riskbedömningar, vilket är synd, det hade kunnat göras mycket mer om tid hade 
funnits.” - Informant 7 
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Informant 5 instämmer att det kan ta tid att göra markundersökningar och 
rekommenderar därför att “man utreder så mycket som möjligt innan man tar 
detaljplaner, det är en trygghet för kommande byggherrar”. 

5.2.5 Samverkan 

Samtliga informanter betonar vikten av fungerande kommunikation mellan de olika 
instanserna; länsstyrelse, detaljplanerare, bygglovsgivare och miljöförvaltning, för 
ett effektivt arbete. Informant 4 delger att det ibland uppstår svårigheter vid 
överlämnandet samt att det är ett bristande kunskapsläge om förorenad mark. Det 
finns många gamla tippar, deponier och utfyllnader som inte är dokumenterade. 
Vidare säger informanten att det kan uppstå problem när en detaljplan överlämnas 
till exploateringskontoret: 

 “Det är ofta vid överlämningen som det kan bli problem, att man 
missar saker i nästa steg när exploatören tar över. Att dom inte uppmärksammar 
allting. Sen lämnar exploatören över till den som förvaltar fastigheten så gäller det 
att beakta hur man kan nyttja fastigheten efter exploatering. Det händer att man 
tappar saker på vägen.” 

Informant 5 nämner vikten av tydliga rutiner för att kommunikationen ska fungera 
och nämner vidare att rutiner kring hur arbetet med framförallt kommunal mark bör 
gå till, har blivit tydligare under de senare åren. Vidare nämner både informant 5 
och 6 att kommunikationen beror på hur väl fungerande organisationen är, 
informant 5 betonar även att det beror på individerna inom organisationen. 
Informant 7 påpekar att det hade varit uppskattat med tydligare kommunikation 
med bygglovshandläggare. 

 Majoriteten av informanterna tycker att det finns en tydlig 
ansvarsfördelning i vem som gör vad. Ansvaret att göra bedömningen om huruvida 
marken är lämplig ligger hos planhandläggaren, säger informant 5. Vidare säger 
informanten att för att göra den bedömningen krävs i många fall en konsult eller 
miljöinspektör. Handläggaren fungerar då som en samordnare som beställer ett 
antal rapporter för att kunna fatta ett beslut om markens lämplighet. Informant 2 
och 4 tycker att det kan vara en tydligare ansvarsfördelning. Informant 4 menar att 
det faktum att förorenad mark innebär en kostnad kan göra att frågan i vissa fall 
undviks, då det inte är tydligt vem som bör stå för kostnaden. 

5.2.6 Brist på riktlinjer och byråkrati 

När det kommer till riktlinjer kring arbetet med förorenad mark är majoriteten av 
informanterna överens om att det inte finns några tydliga riktlinjer utan att det ofta 
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är erfarenhet som styr. Detta anser informanterna bero på föroreningars komplexitet 
och att inget fall är det andra likt. Informant 2 anser dock att tydligare vägledning 
kan underlätta arbetet och att varje enskild kommun då slipper ta fram 
ställningstaganden kring hur mycket kommunen behöver veta om en plats innan en 
plan fastställs; “Idag är det en bedömningsfråga vilket underlag som behövs för att 
göra en lämplighetsbedömning. Tydligare vägledning skulle vara till hjälp.” 
Vidare menar samma informant att mindre kommuner inte alltid har samma 
möjlighet att arbeta fram underlag och att vägledning skulle underlätta deras arbete. 
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Analys & Diskussion 

I kapitel 6 analyseras studiens empiri. Kapitlet börjar med en analys av empirin 
samt diskussion sedan följer en metoddiskussion och avslutningsvis ett avsnitt om 
vidare studier. 

6.1 Svårigheter när teori möter praktik 

Rapporten syftade till att undersöka hur planläggning av förorenad mark går till 
samt identifiera vart eventuella svårigheter uppstår. Vidare syftade rapporten till att 
identifiera hur planläggningen kan underlättas och förbättras för att på så sätt 
ytterligare bidra till en giftfri miljö och en hållbar stadsutveckling. 
Resultatet är av samhällsrelevans då en smidig planeringsprocess leder till en 
effektiv mark och resursanvändning. Att effektivt och hållbart nyttja mark och 
resurser är nödvändigt för en hållbar stadsutveckling och på sikt en hållbar 
utveckling i samtliga kategorier, ekologisk, ekonomisk och social. Vidare nämner 
Dobrovolskienè et al. (2017) samt Pavolová et al. (2017) att hållbar utveckling kan 
implementeras genom systematisk användning av förorenad mark och på så sätt 
bidra till socio-ekonomisk och miljömässig regional utveckling, vilket är varför 
förorenad mark är en fråga med samhällsrelevans. 

 Resultatet visar på att det finns svårigheter när det kommer till 
kommunikation. Det har även identifierats en avsaknad av riktlinjer och samverkan 
mellan instanser. En utmaning är att de slutgiltiga besluten tas av 
detaljplanehandläggare som sällan har ingående kunskap om MB eller miljöfrågor, 
då de arbetar gentemot PBL. Vidare fungerar detaljplanehandläggare som ‘spindeln 
i nätet’ och beställer in rapporter från exempelvis konsulter eller miljöförvaltningen 
inom den egna kommunen. Här kan det dras en tydligt parallell till vad 
Schierenbeck (2004) beskriver gällande frontlinjebyråkrati. Det framkommer 
tydligt ur den insamlade empirin att handläggarna har ett stort handlingsutrymme 
där de själva har makt att fatta beslut och att besluten därför kan skilja sig åt även 
inom samma kommun. Att besluten kan skilja beror på att olika handläggare, 
frontlinjebyråkrater, kan anse vissa saker är viktigare än andra, vilket kan synas i 
myndighetsutövandet som sådant i form av att beslut fattas olika. Med hjälp av en 
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tydligare administrativ struktur skulle handläggarna enklare navigera sig mellan de 
olika lagtexterna och kunna fatta beslut som anses mer legitima ur ett 
likabehandlingsperspektiv.  En idealistisk byråkrati bygger på tydligt förstådda 
regler och riktlinjer som inte påverkas av personliga relationer eller politiska 
allianser, vilket informanterna till viss del efterfrågar. En tydligare utformad 
byråkrati. 

 Precis som det framkommer ur Schierenbecks text (2004) uppstår 
frontlinjebyråkrati då beslutsfattandet decentraliseras och det samtidigt är svårt för 
de centrala politiska organen att på detaljnivå föreskriva hur olika fall ska hanteras. 
När det kommer till förorenad mark, vilket dessutom omfattas av två regelverk, är 
det svårt att reglera exakt hur varje enskilt fall ska hanteras och ett 
handlingsutrymme för handläggarna uppstår. Det är svårt att göra frågan om 
förorenad mark mindre komplex då föroreningar som sådant är ett komplex fråga, 
däremot skulle det kunna underlätta med en tydligare vägledning kring hur 
avvägningar ska tas inför beslutsfattande. 

 Planhandläggaren kan inte själva besitta all kompetens utan hämtar 
hjälp utifrån för att få underlag nog för att fatta beslut gällande om mark exempelvis 
är lämplig för eventuell exploatering. Detta gör att fler instanser är inblandade och 
vid planläggning av förorenad mark krävs därför kompetens från olika håll. En 
dialog mellan både miljö- och plan- och byggförvaltning underlättar processen, 
vidare är det viktigt att olika instanser vet vem som har ansvar för vad i processen 
(Matković & Jakovčić, 2019). Samverkan är något som efterfrågas och som är av 
stor vikt för att frågan rörande förorenad mark, som spänner över flera instanser, 
ska behandlas på ett väl fungerade sätt. Grundpelaren för begreppet samverkan är 
att aktörer verkar för ett och samma syfte. Problemet här skulle kunna vara att 
handläggarna delvis arbetar mot två olika mål. Detta då planhanläggaren arbetar 
efter PBL och miljöhandläggaren utgår från MB. Detta är tydligt beskrivet i Statens 
offentliga utredning (SOU 2005:77): 

”På miljösidan kan ibland finnas en bristande förståelse för det 
behov av politiska avvägningar som intressekonflikter vid olika etableringar ofta 
innebär. På PBL-sidan kan på motsvarande sätt ibland finnas en bristande 
förståelse för vikten av att vissa grundläggande miljökrav ändå alltid måste 
tillgodoses.” 

De olika handläggarna har ett gemensamt långsiktigt mål för hållbar utveckling 
men deras väg dit skiljer sig. För att stärka samverkan mellan dessa aktörer krävs 
bättre förutsättningar. Danermark (2005) beskriver att samverkan kräver en rad 
olika förutsättningar för att fungera. Dessa förutsättningar är en tydlig och klar 
ledning, ett uttalat mål, att det finns resurser att tillgå, att skillnader i bland annat 
synsätt och regelverk är identifierade samt att eventuella skillnader är undanröjda 
eller hanterade. Det framkommer tydligt att skillnader i regelverk och synsätt samt 
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att eventuella skillnader inte är undanröjda. För en stärkt samverkan mellan 
handläggarna krävs alltså att förutsättningarna för samverkan blir bättre och att 
eventuella hinder identifieras och undanröjs. Det är även av vikt att det finns 
tydlighet kring vilka frågor som behöver utredas i relation till MB och PBL, vilket 
även identifierades som en utmaning i intervjuerna. Informant 7 menar att MB ger 
mer tolkningsutrymme än PBL och att det inte alltid är tydligt vad som gäller. 
Genom exempelvis ett ramverk över vilken instans som ansvarar för vilken del i 
processen är det möjligt att undvika att moment faller bort på vägen. Med hjälp av 
tydligare ansvarsfördelning minskar risken att förorenade områden faller mellan 
stolarna. 

 Samtliga informanter poängterade vikten av fungerande 
kommunikation. Två av informanterna betonar att kommunikationen beror på hur 
väl fungerande organisationen i sig är, vidare nämner en av dessa två att det även 
beror på individerna som arbetar inom organisationen. Majoriteten av 
informanterna var överens om att det saknas tydliga riktlinjer kring hur arbetet med 
förorenad mark ska gå till väga. Detta leder till att erfarenhet spelar en stor roll och 
är av betydelse för kommuner. Avsaknaden av riktlinjer kan leda till att det brister 
i kommunikationen mellan tjänstepersoner och mellan instanser. Det gör även att 
det läggs mycket ansvar på den enskilda individen, både att arbetet blir korrekt 
utfört men även att arbetet i stort går framåt inom kommunen, återigen är begreppet 
frontlinjebyråkrati högst aktuellt och det är just handlingsutrymmet och vad som 
sker där som informanterna beskriver. Med hjälp av tydligare strukturer och 
standardisering av hur arbetet ska ske kan kommunen arbeta mer aktivt för en 
hållbar stadsutveckling utan att vara beroende av specifika tjänstepersoners tidigare 
erfarenhet i samma utsträckning. Exempel på riktlinjer är utredningars omfattning 
inför beslut eller hur specifika föroreningar bör hanteras. Det skulle även underlätta 
vid anställning av nya medarbetare om det finns dokumenterade riktlinjer hur 
specifika situationer ska hanteras. I dagsläget arbetar samtliga kommuner enskilt 
med lösningar och strategier för ett fungerande arbete med förorenad mark. En 
resurseffektivare lösning kan vara att kommuner tillsammans arbetar med att ta 
fram riktlinjer för att på så sätt dela kunskaper och erfarenheter och komma fram 
till hållbara arbetssätt, istället för att kommuner arbetar var för sig med liknande 
frågor. 

 En utmaning som framkom genom intervjuerna är kostnadsfrågan, 
om det är värt att gräva eller om det är fördelaktigt att kapsla in föroreningen. Att 
gräva innebär även en ökad exponeringsrisk för människor och miljö (Michanek & 
Zetterberg, 2012), men det kan även på sikt innebära en ökad social hållbarhet. Att 
sanera och exploatera förorenad mark kan innebära ett ökat värde på bostäder, 
bättre luftkvalitet och en ekonomisk fördel för staden (Hollander, Kirkwood & 
Gold, 2010). Det är av vikt att planlägga mark efter hur föroreningssituationen ser 
ut och för att göra det krävs samarbete mellan miljöförvaltning och 
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stadsbyggnadsförvaltning. Att anpassa exploatering efter föroreningssituationen är 
mer hållbart ekologiskt och ekonomiskt. 

 En informant nämnde det bristande kunskapsläget som råder inom 
förorenade områden samt att det finns flera tippar, deponier och utfyllnader som 
inte är dokumenterade. En lösning på detta kan vara att komplettera MIFO-
inventeringar (Metod för Inventering av Förorenade Områden) och tillgängligheten 
på information, vilket går i linje med Matković & Jakovčić’s (2019) resonemang 
om att arbetet med förorenad mark är interdiciplint och kräver samarbete mellan 
fler instanser där kartläggning är en viktig bit för ett lyckat miljöarbete. Det går 
även i linje med hur Khouri, Pavolová, Cehlár, & Bakalár (2016) resonerar kring 
brist på information om förorenade områden och dess omfattning. Ju mer kunskap 
kommunen har om föroreningssituationen desto smidigare går planeringsprocessen 
samt handläggning av bygglovsansökan. Då inventeringen är ett avslutat projekt är 
det snarare upp till varje enskild kommun att bygga vidare på det underlaget som 
Länsstyrelsen tog fram i samband med inventeringen. 

 Flera av informanterna efterfrågar ökad kommunikation med 
bygglovshandläggare då det kan ske komplikationer vid bygglovsansökan. Att 
bygglov inte får ges innan marken är avhjälpt är inte i linje med hur arbetet går till 
i praktiken, enligt informanterna. Det är inte ekonomiskt hållbart att sanera mark 
genom att schakta bort massor och fylla igen för att därefter schakta på nytt för 
exploatering. Här kan även dubbel prövning ske vilket i sig kan anses vara ett 
slöseri med tid och resurser. Granskningen av rättsfall visar att det är fördelaktigt 
att vara tydlig i planbestämmelser kring huruvida det har skett undersökningar och 
vad de har påvisat. Kommunen kan komma att krävas på skadestånd om en 
detaljplan har godtagits där marken inte anses lämplig, vilket exemplifierades i mål 
nr T 1337-11 dom 2012-07-06, där kommunen blev skadeståndsskyldig efter att ha 
godkänt en detaljplan som stred mot 1 kap 6 § PBL och ansågs ej lämplig för 
ändamålet. Det framgår enligt Plan och Bygglagen 4 kap. 14 § punkt 4, att det är 
möjligt att hänskjuta åtgärderna till bygglovsskedet genom att villkora endast då 
marken anses lämplig för ändamålet vilket även styrks i mål nr P181-17 dom 2017-
08-01. Det skrevs då in i planbeskrivningen att marken skulle vara avhjälpt och 
därmed lämplig innan bygglov kan ges. Detta framgår inte som tydligt hos 
informanterna som efterfrågar större klarhet i vad som faktiskt gäller när det 
kommer till avhjälpande av mark inför bygglov. Det faktum att informanterna 
efterfrågar större klarhet kring vad som gäller kan ses som en brist i sig då det tyder 
på att det inte kommunicerats tillräckligt tydligt hur det ska gå till enligt lagen. 
Statens offentliga utredning (2005:77) föreslår att en lösning på 
samverkansproblematiken och eventuellt dubbelprövning är att låta det ske ett 
sammanhållet prövningsförfarande i de situationer där det är rimligt. Det skulle 
innebära att prövningen av miljöfrågorna sker simultant med bygglovsprövningen 
och att det således bara krävs en anmälan och att besluten fattas samtidigt. För ett 
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hållbart miljöarbete inom kommunerna är det av stor vikt att tjänstepersoner som 
arbetar med dessa frågor vet vad som gäller samt att de har tillgång till information 
som kan ligga till grund för hållbara beslut. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att, genom en kvalitativ metodstudie i form av 
innehållsanalys och semistrukturerade intervjuer, få en ökad förståelse kring 
planeringsprocessen i relation till förorenad mark. Vidare syftade studien till att 
identifiera utmaningar i processen samt hur dessa kan underlättas för att på så sätt 
arbeta mot en hållbar utveckling och nå målet om en giftfri miljö. Informanterna 
som valdes ut bidrog till en viss geografiskt spridning men samtliga tillhörde Skåne. 
Med en ökad geografisk spridning och fler informanter hade studiens 
generaliserbarhet potentiellt ökat. Det hade kunnat visa på ytterligare likheter och 
skillnader i resonemang hos tjänstepersoner i olika regioner. Det hade även varit av 
intresse att intervjua exploatörer och bygglovshandläggare för att få ytterligare 
bredd på studien och för att ytterligare rama in utmaningar och möjligheter i en 
utökad del av processen och i branschen. Med deras kunskap och erfarenhet skulle 
bygglovsprocessen undersökas från ett ’förorenad mark-perspektiv’, vilket skulle 
kunna bidra till en förbättrad planeringsprocess överlag. Då flera informanter 
efterfrågade utökad och tydligare kommunikation med bygglovhandläggare samt 
nämnde att bygglovsprocessen ibland kan dra ut på tiden skulle det vara av intresse 
att undersöka den delen av processen vidare. 

6.3 Vidare studier 

En ingångsvinkel för vidare forskning är att undersöka potentialen att ta fram 
gemensamma riktlinjer kring hur arbetet inför lovgivning ska gå till väga, i form av 
provtagningar etc. Vidare hade det varit intressant att kontakta kommuner i andra 
regioner för att identifiera skillnader i arbetssätt. Det kan även vara av intresse att 
ta vid där Länsstyrelsens MIFO-undersökning avslutades senast för att få en 
uppdaterad överblick hur det ser ut i Sveriges kommuner och att faktiskt provtaga 
och riskklassa de områden som är identifierade. 
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Slutsats 

Rapporten syfte var att undersöka hur planläggning av förorenad mark går till samt 
identifiera vart eventuella svårigheter uppstår, både empirin och rättsfallen pekar 
på att det finns brister. Vidare syftade rapporten till att identifiera hur 
planläggningen kan underlättas och förbättras för att på så sätt ytterligare bidra till 
en giftfri miljö och en hållbar stadsutveckling. Ett sätt att förbättra och underlätta 
kommunernas arbete är att få med föroreningsfrågan tidigt i planeringsprocessen. 
Ju noggrannare föroreningar är utredda i ett tidigt skede desto smidigare går 
processen i nästa steg. Ett tillvägagångssätt är att skriva in information, så som typ 
av förorening, vilken grad, risk eller historia för platsen, i planbestämmelser för att 
på så sätt ha mer information till hands inför beslut och lovgivning.  För att kunna 
ta del av sådan information är det viktigt att områden som är identifierade som 
förorenade även undersöks genom provtagning samt riskbedöms, det ger 
kommuner ökad kunskap om lokala föroreningar, vilket underlättar vid 
planläggning. Det är av vikt att planlägga mark efter hur föroreningssituationen ser 
ut och för att kunna göra det krävs samverkan mellan miljöförvaltning och 
stadsbyggnadskontor. Att anpassa exploatering efter föroreningssituationen är 
hållbart ekologiskt och ekonomiskt och bidrar på så sätt till mindre exponering av 
föroreningar. Det krävs ökad samverkan för att få ett fungerande samarbete mellan 
instanser. Enligt informanterna är det inte tydligt vad som gäller i alla frågor 
rörande förorenad mark och det är framgår att beslut kan fattas olika även inom 
samma kommun. För en bättre samverkan krävs även bättre förutsättningar i form 
av en tydlig och klar ledning samt mål. För ett effektivt miljöarbete inom 
kommunerna är det viktigt att personer som arbetar med dessa frågor vet vad som 
gäller samt har tillgång till rätt information för att kunna fatta hållbara beslut. 

 Handläggarna har i dagsläget ett stort handlingsutrymme och de 
efterfrågar tydligare riktlinjer kring hur handlingsutrymmet ska definieras och 
hanteras för att på så vis öka legitimiteten i myndighetsutövandet. Med hjälp av en 
tydligare struktur i form av standardisering av rutiner och riktlinjer kan arbetet i 
kommunerna effektiviseras och bli mer legitimt. 
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Appendix 

Intervjufrågor 

Vad är din roll i planprocessen? Hur relaterar det till förorenad mark? Har 
du stött på förorenad mark i din yrkesroll? 
 
Vilka ser du är utmaningarna kring fysisk planering och förorenad mark? 
 
Hur fungerar det när beslut fattas gällande förorenad mark? Finns det några 
hinder/utmaningar? 
 
Hur ser du på kommunikationen mellan instanser (när uppstår det 
möjligtvis utmaningar)? 
 
Uppfattar du att det finns en tydlig ansvarsfördelning när det ska fattas 
beslut rörande förorenad mark? 
 
Vilka typer av åtgärder skulle underlätta ditt arbete i planeringsprocessen 
kring förorenad mark? 
 
Känner du att du har “fritt fram”/tid/möjlighet att fatta ett opartiskt beslut? 
Har det hänt att det tagits beslut som senare visat sig vara felaktiga? 
 
Finns det tydliga riktlinjer för att marken kan garanteras vara utförligt 
undersökt inför planläggning? 
 
Om nej, hur ser du på möjligheten att ta fram en standard som kan ligga 
som grund för provtagningar av förorenad mark inför 
lovgivning/planläggning? 
 
Miljöbalken vs Plan och Bygglagen i praktiken, hur fungerar det? 
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