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 Att. Ida Lindén 
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Yttrande över plan och strategi för efterbehandling av 
förorenade bruksområden i Uppsala län  

Remiss från länsstyrelsen i Uppsala län, remisstid förlängd till 2013-10-21. 
 

Förslag till beslut: 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av länsstyrelsens plan och strategi för 
efterbehandling av förorenade bruksområden i Uppsala län och ser positivt på att ett 
helhetsgrepp tas och en övergripande strategi tas fram. Det är även viktigt ur ett 
samhällsekonomiskt och miljömässigt perspektiv att samordningsvinster för liknande 
objekt diskuteras.  
 
Nämnden beslutar om att lämna följande synpunkter: 
 

1. Det bör framgå av dokumentet vilka järnbruk som har inventerats i samtliga 
riskklasser. 

2. Prioriteringsgrunderna för länets järnbruk bör framgå tydligare i texten.  

3. Samordningsvinster och likheter mellan de prioriterade objekten bör lyftas fram. 
På vilket sätt kommer erfarenhetsåterföring mellan objekten att ske? 

4. På sida 5 under avsnittet ”Arbete med utredningar i prioriteringsordning” bör 
komplettering med aktuella objekt göras under punkt 4. Likaså bör aktuella objekt 
nämnas under avsnittet ”Huvudstudier”, punkt 3. 

5. Nämndens arbete med ansvarsutredning och bedömning av utredningsansvar för 
bruken i Uppsala kommun, såsom det framgår av planen, kan inte 
avgiftsfinansieras och måste utföras inom ekonomisk ram. 
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För miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 
 
 
Urban Wästljung Anna Axelsson 
ordförande  tf chef för miljökontoret 
 

Sammanfattning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av länsstyrelsens plan och strategi för 
efterbehandling av förorenade bruksområden i Uppsala län och ser positivt på att ett 
helhetsgrepp tas och en övergripande strategi tas fram. Det är positivt med samordning 
inom ett och samma projekt där det är möjligt. Nämnden beslutar om att lämna några 
förslag till kompletteringar av dokumentet. 
 

Bakgrund 

Resultaten från de undersökningar som hittills utförts vid ett tiotal uppländska järnbruk 
pekar på att det finns områden med allvarliga föroreningar vid samtliga bruk. Det kan 
därmed komma att behövas omfattande efterbehandlingsåtgärder vid många av de 
uppländska järnbruken. Länsstyrelsen i Uppsala län har därför sett ett behov av en 
strategi och plan för det fortsatta arbetet med efterbehandling av förorenade 
bruksområden i Uppsala län. Strategin och planen är i första hand framtagen för 
länsstyrelsens interna arbete med förorenade bruksområden men även riktad till berörda 
kommuner där det finns förorenade bruksområden. Remissen inkom till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden den 5 september 2013. Förlängd remisstid har meddelats till 21 
oktober 2013. 
 
Syftet med strategin och planen är att vara ett stöd och planeringsunderlag för det 
fortsatta bidragsfinansierade arbetet med de förorenade områdena vid järnbruken i 
Uppsala län, men kan även vara tillämplig för tillsynsarbetet till en viss del. Planen 
innehåller prioriteringsordning i arbetet med inventering, undersökningar och 
efterbehandling av länets bruksområden.  
 
I Uppsala kommun är tre objekt prioriterade: Lännaholms bruk (bostadsområden), 
Bennebols bruk och Vällnora bruk. Samtliga objekt har tilldelats riskklass 1 enligt MIFO 
fas 2. 
 

Bedömning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det är positivt att ett helhetsgrepp tas och en 
övergripande strategi för likartade objekt tas fram.  
 
Det bör framgå av dokumentet vilka järnbruk som har inventerats i samtliga riskklasser. 

Prioriteringsgrunderna för länets järnbruk bör framgå tydligare i texten.  
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I planen diskuteras möjligheten att erhålla samordningsvinster genom att undersöka två 
eller flera bruk inom ramen för ett och samma projekt. Nämnden anser att idén om 
samordningsvinster bör utvecklas i dokumentet och likheter mellan de prioriterade 
objekten bör lyftas fram. Nämnden anser att möjlighet till erfarenhetsåterföring mellan 
objekten bör tas med i planen. 

På sida 5 under avsnittet ”Arbete med utredningar i prioriteringsordning” bör 
komplettering med aktuella objekt göras under punkt 4. Likaså bör aktuella objekt 
nämnas under avsnittet ”Huvudstudier”, punkt 3. 

För nämndens arbete med ansvarsutredning och bedömning av utredningsansvar för 
bruken i Uppsala kommun, såsom det framgår av planen, kan tillsynsavgift inte debiteras 
utan detta finansieras genom kommunbidrag.  

I övrigt föreslår nämnden att den översiktliga tids- och aktivitetsplan samt 
genomförda/pågående aktiviteter presenteras längre fram i handlingen. 
 

Bilaga 

Strategi och plan för efterbehandling av förorenade bruksområden 
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