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Förord 
 

Detta examensarbete omfattar 7,5 högskolepoäng och är den avslutande delen i min 
utbildning i Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet. Jag vill tacka Tyréns AB i Piteå för 
att jag fick göra min tio veckor långa praktik hos er, vilket sedan ledde till möjligheten att 
göra detta arbete. Jag vill särskilt tacka mina handledare Berith Juvonen och Marcus 
Flodman som gett mig idéer och inspiration till detta arbete och svarat på de frågor som 
uppkommit under arbetets gång. Ett stort tack vill jag även rikta till de handläggare på 
kommunerna som medverkat vid intervjuer. 
  
Luleå, Juni 2017 
Susanne Berg 
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Sammanfattning 
  
Detta examensarbete har gjorts i direkt anslutning till den verksamhetsförlagda utbildningen 
som gjordes vid Tyréns AB i Piteå. Miljökonsulter som utför inventering inför PCB sanering 
efterfrågade kunskap kring hur uppföljningar efter PCB saneringar sker. Syftet med 
rapporten var att undersöka hur uppföljning efter sanering av PCB i byggnad ser ut vid olika 
kommuner i landet. Totalt kontaktades 25 kommuner runtom i landet, och 12 kommuner 
har medverkat i undersökningen. Inom varje kommun valdes upp till 5 fastigheter som 
sanerats under 2015-2016. Därefter kontaktades handläggare för intervju kring de sanerade 
fastigheterna samt generella frågor rörande kommunens krav på uppföljning.   
 
Resultatet visade att det fanns skillnader i de krav som ställdes vid uppföljning beroende på 
om fastigheten låg på ett område som klassas som känslig markanvändning eller mindre 
känslig markanvändning. Det fanns skillnader gällande förekomsten av tillsyn vid saneringar, 
och det fanns även stora skillnader, ibland motsägande, mellan kommuner gällande vilka 
krav som ställts gällande markprovtagning efter avslutad sanering. 
 
På grund av PCBs långa livslängd och farlighet för människor och miljö behövs ytterligare 
kunskap om hur uppföljning sker på bästa sätt för att tillgodose en ekonomisk, social och 
ekologisk hållbar utveckling. 
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1. Inledning 
  

1.1 Bakgrund  

  
Polyklorerade bifenyler (PCB) är ett samlingsnamn för drygt 200 svårnedbrytbara och giftiga 
ämnen som har en rad skadliga inverkningar på såväl människa som miljö (Naturvårdsverket, 
2014). Levande organismer i miljön tar lätt upp PCB och på grund av dess fettlöslighet lagras 
ämnet i fettvävnaden hos människor och djur och ackumuleras i näringskedjan. Ju högre upp 
i näringskedjan man kommer desto högre halter av PCB finner man 
(http://www.sanerapcb.nu). PCB påverkar människor genom att störa utvecklingen av 
hjärnan och nervsystemet, vilket kan ge beteendeförändringar i form av överaktivitet och 
försämrad inlärning. Det misstänks även försämra fortplantningsförmåga, immunförsvar, 
påverka hormonsystem och leda till cancer. Särskilt känsliga är foster och spädbarn som får i 
sig ämnena via moderkakan och i modersmjölken (Naturvårdsverket, 2014). 
  
PCB började användas i Sverige under 1930 talet i fog- och golvmassor, detta förbjöds dock 
1972 när skadeverkningar uppdagades. 1978 förbjöds användningen av PCB i nya produkter 
såsom elektriska komponenter och 1995 skärptes kraven ytterligare och alla produkter 
innehållande PCB förbjöds. På grund av dess långsamma nedbrytning finns ämnena dock 
fortfarande kvar i vår miljö, och fortsätter även att spridas till miljön genom avfallshantering, 
förbränning, samt via läckage från byggnader och utrustning. Hus byggda mellan 1965-1972 
innehåller ofta stora mängder PCB i fogmassor och andra byggnadsmaterial, och läcker ut till 
omgivande mark och luft (Naturvårdsverket, 2014). Hus med PCB i fogar har i studier visat 
sig innehålla högre halt i inomhusluften och de som bor i sådana hus kan också ha förhöjda 
halter av PCB i blodet. Dock anses det vi får i oss via maten utgöra den största mängden PCB 
som vi får i oss (http://www.sanerapcb.nu).  
  
Halterna av PCB i miljön har minskat efter att förbud infördes, men minskningen har planat 
ut de senaste åren och det är därför viktigt att stoppa den fortsatta spridningen. För att 
begränsa den pågående spridningen och förebygga spridning vid bygg och rivningsavfall 
infördes PCB förordningen 2007. Sista dag för sanering av byggnader som innehåller höga 
halter av PCB var 30 juni 2016.  Det är viktigt att de PCB haltiga materialet som avlägsnas 
samlas in på ett korrekt sätt för att undvika spridning vid saneringen (http://www.sfr.nu ) 

Det har tidigare konstaterats att det förekommit slarv och fusk vid PCB saneringar av 
fogmassor. Det har då handlat om bristande skyddsåtgärder eller att arbetarna inte 
använder rekommenderad utrustning. Det har även varit svårigheter att hitta optimala 
verktyg som medför att PCB inte sprids till luften vid saneringen. Andra spridningskällor vid 
PCB sanering är spridning av fogbitar och större partiklar som faller ner och inte samlas upp 
vid rengöring, samt spridning vid rengöring av dammsugare, filterbyte eller byte av påse. 
Dessa källor kan möjligtvis utgöra den största delen av utsläppen i samband med saneringen  
(Bernevi & Sikander, 2006)

http://www.sanerapcb.nu/
http://www.sanerapcb.nu/
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 1.2 Syfte & Mål 

 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur uppföljningen efter PCB saneringar ser ut vid 

olika kommuner i landet. För att uppnå syftet har följande frågeställningar ställts upp: 

 Vilka krav har kommunen ställt på uppföljning efter sanering? 
 Hur såg uppföljningen ut och vad blev resultatet av uppföljningen? 

  
Målet är att rapporten ska ge fördjupad kunskap i hur uppföljningar efter PCB saneringar ser 
ut i praktiken i olika delar av landet. 

  

1.3 Avgränsningar 
 

Avgränsning har skett till sanering av PCB i byggnader. Av landets 290 kommuner har 
begränsning till 25 olika kommuner i landet gjorts, på grund av den tid som finns avsatt för 
arbetet. Endast fastigheter sanerade under 2015-2016  kommer att studeras närmare, detta 
på grund av att 30 Juni 2016 var sista datumet för sanering av byggnader innehållande höga 
halter av PCB.  
 

1.4 Rapportens disposition 
 

Metod som använts vid undersökningen beskrivs och därefter ges en teoretisk del som 
översiktligt beskriver de rekommendationer och lagstiftning som finns gällande sanering av 
PCB, med fokus på uppföljning. Därefter sammanställs och analyseras resultatet från 
intervjuerna i rapportens resultatdel. Intervjufrågor presenteras i bilaga 1 och 2. I rapportens 
avslutande del diskuteras det resultat som framkommit och slutsats presenteras. 
  

2. Metod 
 
Ett uppstartsmöte med handledare Berith Juvonen och Marcus Flodman på Tyréns AB 
inledde arbetet. Under denna uppstartsfas utformades rapportens syfte och frågeställningar. 
För att svara mot rapportens syfte beslutades att arbetet skulle utformas som en fallstudie 
undersökande kommuners uppföljande verksamhet vid PCB saneringar. 
  
Därefter inhämtades befintlig kunskap, rekommendationer och lagstiftning gällande PCB 
från internet samt databaser och det sammanställdes därefter i en kunskapsöversikt. 
Kommuner valdes sedan slumpvis ut baserat på geografisk placering i landet, för att få en 
viss spridning. Information kring de fastigheter som sanerats i varje enskild kommun under 
aktuell tidsperiod inhämtades från respektive kommuns diarium. Om antalet sanerade 
fastigheter översteg fem stycken i en enskild kommun, valdes slumpmässig fem fastigheter 
ut. Därefter kontaktades handläggare på kommunen för intervju kring de aktuella 
saneringarna, samt generella frågor (bilaga 1). I de fall inga saneringar skett i kommunen 
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under aktuellt år ställdes generella frågor till kommunen (bilaga 2). Resultatet från 
intervjuerna har därefter sammanställts och analyserats. 
  
  

3. Rekommendationer och lagstiftning  
  

3.1  Fastighetsägarens ansvar 

 
Fastighetsägaren är den som har det övergripande ansvaret för saneringen av fastigheten. 
För att kunna genomföra en PCB sanering med god kvalitet och med lämpliga 
skyddsåtgärder krävs att såväl fastighetsägare som entreprenör har kompetens för att utföra 
saneringen. Fastighetsägarens övergripande ansvar för saneringen innebär att denne även 
styr genomförandet av saneringsentreprenaden. Detta sker genom krav på entreprenörens 
kompetens, kvalitetsarbete och erfarenhet. Detta ställs vid upphandlingen av arbetet men 
även genom löpande kontroller under saneringsarbetet. Kontrollerna kan ske genom att 
fastighetsägaren själv eller genom anlitad hjälp besöker arbetsplatsen för att för att förvissa 
sig om att saneringen utförs enligt avtalat sätt (http://www.sanerapcb.nu). 
  
  

3.2  Markanvändning  

 

3.2.1 Naturvårdsverkets definition av markanvändning 

Enligt Naturvårdsverkets generella riktlinjer (Naturvårdsverket, 2009) är markanvändningen 
det som styr vilka riktvärden på föroreningar som ska gälla på ett visst område. 
Markanvändningen styr de aktiviteter som förväntas förekomma på ett område, och därmed 
i vilken omfattning olika grupper förväntas exponeras för föroreningen. Markanvändningen 
är det som påverkar de krav som kan ställas på hur markmiljön i området ska skyddas. Det 
finns två olika typer av markanvändning som används för Naturvårdsverkets generella 
riktvärden:  

Känslig markanvändning (KM), där kvalitén på marken inte begränsar dess 
användningsområde. Alla grupper av människor (äldre, vuxna samt barn) kan vistas på 
området permanent under en hel livstid.  De flesta grundvatten, ytvatten och 
markekosystem skyddas. Det aktuella generella riktvärdet för PCB-7 inom KM områden är 
0,008mg/kg TS. 

Mindre känslig markanvändning (MKM) där kvalitén på marken begränsar 
användningsområdet på marken till kontor, industrier, vägar och liknande. De som 
exponeras förväntas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt 
äldre och barn som vistas i området tillfälligt. De generella riktlinjerna för PCB-7 i dessa 
områden är 0,2 mg/kg TS (Naturvårdsverket, 2009). 

 

http://www.sanerapcb.nu/
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3.2.2. Känslig markanvändning (KM) 

Det finns inga rekommendationer för mätningar och provtagningar i samband med sanering, 
men följande kan göras (http://www.sanerapcb.nu): 
 
Miljösamverkan (miljösamverkan Handläggarstöd-PCB, 2011) menar att byggnader med PCB 
haltiga fogar generellt sett har föroreningar av PCB i omgivande mark. Dessa områden kan i 
förekommande fall betraktas som förorenade enligt 10 kap. miljöbalken. Halten PCB i 
marken innan sanering kan ligga över 0,008 mg/kg TS, vilket överskrider Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Halterna är oftast som högst närmast 
fasaden och minskar sedan med djup och längd från fasaden. På grund av detta är det 
motiverat med provtagning av marken vid bostäder, skolor, förskolor eller annan mark där 
barn vistas ofta eller länge (miljösamverkan Handläggarstöd-PCB, 2011). 

Sandlådor, odling och lekplatser i närheten ska provtas alternativt bytas sand 
(Miljösamverkan handläggarstöd-PCB, 2011).  Även Naturvårdsverket (2014) menar att 
gammal sand eller jord nära fasaden inte bör vara kvar. Miljökonsultgruppen 
(http://www.sanerapcb.nu) menar att fastighetsägaren bör byta översta markskiktet på 
lekplatser, och närliggande odlingslotter samt byta ut sand i sandlådor. 

Halterna närmast huset kan öka efter saneringen och därför kan mark närmast byggnaden 
åtgärdas som extra säkerhetsåtgärd, om marken ligger vid skolor, bostadshus eller liknande. 
Ytskiktet (1 dm) några meter ut från huset kan då bytas ut om de inte är hårdgjorda. Om det 
är lämpligt är det även att föredra att lägga ett nytt jordlager på den gamla 
(http://www.sanerapcb.nu). Naturvårdsverket (2014) menar att om det är motiverat kan 
översta jordlagret närmaste meter från fasaden bytas ut. Genom detta får man normalt bort 
den jord som har halter som överskrider bakgrundsnivån i området. En totalbedömning bör 
göras av miljökonsekvenserna (Naturvårdsverket, 2014) 

De förorenade massorna som avlägsnas betraktas som avhjälpande åtgärd vilket kräver 
anmälan enligt 28§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
(miljösamverkan Handläggarstöd-PCB, 2011). 

  

3.2.1 Mindre känslig markanvändning (MKM) 

När det gäller MKM, exempelvis industri-och kontorsbyggnader är det ofta inte motiverat 
med provtagning och sanering av mark då exponeringsrisken för PCB generellt sett är liten. 
Vid ändrad markanvändning eller nedläggning av verksamheten bör dock marken provtas, 
även för annat än PCB (miljösamverkan Handläggarstöd-PCB, 2011). 
 

 
 

 

http://www.sanerapcb.nu/
http://www.sanerapcb.nu/
http://www.sanerapcb.nu/
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3.3 Provtagning 

  
Att byta ut jorden intill byggnaden utan föregående provtagning är inte ett alternativ. 
Uppmätt halt tillsammans med andra faktorer måste vara avgörande för de åtgärder och 
tidsram som är rimliga. Utbredningen i djup och sidled måste beaktas samt hur ytan kring 
byggnaden ser ut. Vid hårdgjorda ytor kan det vara omotiverat med provtagning 
(miljösamverkan Handläggarstöd-PCB, 2011).  
  
En totalbedömning bör göras av konsekvenserna av att ta bort den förorenade jorden. 
Transport och deponering av förorenade massor leder till klimatpåverkan vid transport, samt 
deponering. Samråd bör ske med kommunens miljökontor om lämpliga åtgärder. Det är inte 
vanligt att prover tas på marken i samband med inventering eller efter sanering. För att 
bedöma vilka åtgärder som är nödvändiga kan miljökontoret begära provtagning och 
riskbedömning (http://www.sanerapcb.nu).  
 
Att ta prover före och efter sanering för att påvisa hur väl saneringen utförts, och grad av 
spridning kan bli missvisande på grund av svårigheter med att ta representativa prover.  Det 
är därför inte motiverat att begära provtagning innan sanering sker (miljösamverkan 
handläggarstöd-PCB, 2011). Miljökonsultgruppen (http://www.sanerapcb.nu) menar dock 
att om jordprover efter avslutad sanering innehåller höga halter kan detta indikera att 
arbetet utförts dåligt med bristfälliga skyddsåtgärder vilket föranlett spridning av PCB till 
omgivningen. För att konstatera detta krävs dock att ett stort antal prover i sådana fall tas, 
eftersom att enstaka större partiklar eller fogbitar kan ge slumpmässigt höga värden.  
Osäkerhet råder även kring hur resultatet efter en sanering ska bedömas gällande 
entreprenörens skyddsåtgärder. I första hand ska sådan spridning förebyggas genom tydliga 
krav vid upphandling samt regelbunden kontroll av saneringen av beställaren samt bra 
skyddsarbete av entreprenören (http://www.sanerapcb.nu). 
 
Mätning av PCB i luft kan ske för att visa på spridningens storlek för de olika arbetsmetoder 
som använts. Mätningen ska då ske under samma förhållanden som saneringsarbetet. Även 
dammsugarens luftflöde kan mätas. Detta ger en indikation på hur god uppsamlingen av PCB 
är. Luftflödet bör ej underskrida 370 m3/timme innan slang och verktyg påkopplas 
(http://www.sanerapcb.nu). För att undvika spridning av PCB vid sanering är det av stor vikt 
att tillsynsmyndigheten gör återkommande inspektioner och kontrollerar dammsugarens 
kapacitet, marktäckning, avfallshantering etc. (miljösamverkan handläggarstöd-PCB, 2011).  
  
  

3.4 Lagstiftning PCB 

  
Naturvårdsverket (2014) menar att PCB som redan spridits till miljön är svår att få bort eller 
påverka halterna. Därför är det viktigt att stoppa spridningen redan vid källan, som ofta är 
utrustning och byggnader. De regler som finns gällande inventering och sanering av PCB 
syftar till att:  
  

http://www.sanerapcb.nu/
http://www.sanerapcb.nu/
http://www.sanerapcb.nu/
http://www.sanerapcb.nu/
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 Begränsa pågående spridning till miljön, då detta är ett hot mot människors hälsa via 
kosten samt mot djur högt upp i näringskedjan. 

 Förebygga spridning vid hantering av bygg och rivningsavfall 
 Reducera källor till direkt exponering via inandningsluft i bostäder och arbetsplatser.  

  
Reglerna finns i förordningen om PCB (2007:19). För PCB som är avfall finns bestämmelser i 
avfallsförordningen och förordningen om avfallsförbränning. Även hänsynsreglerna i 
miljöbalken är tillämpliga i många fall (Naturvårdsverket, 2014). 
  
I de flesta fall är det kommunen som ansvarar för tillsynen av PCB i byggnader och 
utrustning. Naturvårdsverket kan ge dispenser och tillstånd för att dekontaminera 
utrustning. Naturvårdsverket och länsstyrelserna har enligt miljötillsynsförordningen delat 
ansvar för tillsynsvägledning av reglerna i PCB -förordningen (Naturvårdsverket, 2014).  
  
  

3.4.1  Miljöbalken  

Följande lagar och förordningar är viktiga punkter som bör tas i beaktning före, under och 
efter en sanering (http://www.sanerapcb.nu) 
  

 I Miljöbalken (MB, 1998:808) 1 §, beskrivs det övergripande målet med miljöbalken, 
vilket är att främja en hållbar utveckling som innebär en hälsosam och god miljö för 
nuvarande och kommande generationer. 
 

 Försiktighetsprincipen anges i MB 2 kap. 3 §, och är en grundläggande hänsynsregel. 
Den innebär att alla som ska bedriva en verksamhet eller åtgärd, ska förhindra och 
förebygga att åtgärden ger skador eller olägenhet för människor eller miljö. Bästa 
möjliga teknik ska användas vid yrkesmässig verksamhet. Om det är risk för skador 
eller olägenheter är fastighetsägaren skyldig att vidta åtgärder enligt 
försiktighetsprincipen. 
 

 Enligt 1 § kap 2 i MB 1998:808, är verksamhetsutövaren skyldig att visa att 
miljöbalkens och dess förordningar följs när tillsynsmyndigheten begär detta. Detta 
innebär att fastighetsägaren är skyldig att lämna information om till exempel PCB i en 
byggnad om kommunens miljökontor begär uppgifter om detta 
(http://www.sanerapcb.nu). 
 

 Enligt kunskapskravet ska verksamhetsutövaren skaffa sig kunskap om verksamheten 
och dess inverkan på människor och miljö (MB 1998:808, kap. 2, 2 §). Detta innebär 
således kunskap om förekomsten av PCB i en byggnad, hur det påverkar miljö och 
människor och hur det åtgärdas (http://www.sanerapcb.nu). 

  
 Verksamhetsutövaren som bedriver verksamhet eller åtgärd som kan medföra 

olägenhet för människors hälsa eller miljö ska löpande kontrollera verksamheten för 
att förhindra eller förebygga sådana verkningar. Verksamhetsutövaren ska genom 
egna kontroller eller på annat sätt vara underrättad om åtgärden/verksamhetens 
påverkan på miljön och ska lämna förslag på kontrollprogram till tillsynsmyndigheten, 

http://www.sanerapcb.nu/
http://www.sanerapcb.nu/
http://www.sanerapcb.nu/
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om denne begär det. Den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
närmare föreskrifter om kontrollen (MB 1998:808, 26 kap. 19 §). 

. 
 Krav på bästa möjliga teknik (MB 1998:808, 2 kap. 2, 3 §) innebär att 

verksamhetsutövaren är skyldig att vidta skyddsåtgärder så att spridningen av PCB 
förebyggs, minimeras och avhjälps (http://www.sanerapcb.nu). 
 

 Produktvalsregeln (MB 1998:808, 2 kap. 2, 6 §) innebär att när nytt material väljs ska 
produkter som kan befaras vara risk för hälsa och miljö inte användas om mindre 
farliga kan användas. Detta är tillämpligt när befintlig fogmassa innehållande PCB ska 
bytas ut (http://www.sanerapcb.nu). 
 

3.4.2. Förordning om PCB m.m. 

 När det gäller inventering av PCB ska den som äger en byggnad eller anläggning där 
fogmassa, halkskydd eller golvmassa kan ha använts under 1956-1973 undersöka 
detta. Detta skulle vara inrapporterat till miljökontoret senast 2008-06-30 
(Förordningen om PCB, 2007:19, 16 §). Detta gäller dock inte en och tvåplanshus som 
enligt fastighetstaxeringslagen är indelade i småhus (Förordningen om PCB, 2007:19, 
19 §). 
 

 Vid PCB i golv- eller fogmassor ska fastighetsägaren redovisa vilka åtgärder som är 
planerade för att sanera dessa och hur avfallet ska hanteras i en åtgärdsplan. 
Redovisningens ska även omfatta de PCB produkter som har en halt mellan 50-500 
mg/kg, och således ska tas om hand vid framtida ombyggnad, renovering eller 
rivning. Även detta ska vara inrapporterat 2008-06-30 (Förordningen om PCB, 
2007:19, 17a §).  

 
 Kondensatorer och isolerrutor som innehåller PCB ska märkas ut.  

 
 De fastigheter som sanerats efter 1998 behöver inte ytterligare saneras, och behöver 

således inte heller inventeras på nytt. 
  

 Golv-och fogmassor innehållande över 0,05 viktprocent PCB skulle enligt PCB 
förordningen vara sanerat senast 30 juni 2016 (Förordningen om PCB, 2007:19, 17 §).  
 

 Saneringar som är gjorda efter 1998 behöver inte göras om, men fog- och golvmassa 
som då ersatte tidigare PCB fog ska vid renovering, ombyggnad eller rivning saneras 
(Förordningen om PCB, 2007:19, 17 §). 

 
 Innan sanering ska anmälan göras till tillsynsmyndigheten, vanligtvis kommunens 

miljökontor, tre veckor innan påbörjad sanering (Förordningen om PCB, 2007:19, 18 
§). 

 
 I de fall där PCB halten ligger mellan 0,005-0,05 viktprocent i fog- och golvmassor, 

ställs krav på sanering vid ombyggnation och rivning. Anmälan krävs till 
tillsynsmyndigheten (Förordningen om PCB, 2007:19, 17  §). 

  

http://www.sanerapcb.nu/
http://www.sanerapcb.nu/
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3.4.3. Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll 

 Då sanering av PCB är en anmälningspliktig åtgärd så gäller förordningen om 
verksamhetsutövarens egenkontroll. Det innebär till exempel att särskild 
ansvarsfördelning ska finnas, rutiner för utrustning, risker ska undersökas och 
dokumenteras etc. Vid driftstörning ska miljökontoret kontaktas omgående 
(http://www.sanerapcb.nu). 
 

  

3.4.4 Avfallsförordningen (SFS 2011:927) 

 PCB som tagits bort räknas som farligt avfall. Avfallet får inte blandas med annat 
farligt avfall. Det finns även krav för märkning, förvaring, journalföring, transporter 
och destruktion. Produkter med PCB halt över 50mg/kg är farligt 
avfall (http://www.sanerapcb.nu). 

  
 

4. Resultat 
  

Totalt kontaktades 25 kommuner runtom i Sverige, av dessa medverkade totalt 12 stycken 
vid intervju. En kommun hade inte möjlighet att medverka vid intervju. Två kommuner 
återkopplade för sent och har därför inte analyserats. Övriga 10 kommuner har vid 
rapportens slutskede inte återkopplat. Av de 12 medverkande kommunerna har saneringar 
utförts under aktuellt period i 9 av kommunerna, och fallstudier på de sanerade 
fastigheterna i varje enskild kommun har utförts genom intervjufrågor (bilaga 1) med 
handläggare. I de övriga tre medverkande kommunerna har ingen sanering utförts under 
den aktuella perioden och endast generella frågor (bilaga 2) är därför besvarade av dessa. 
Totalt har 36 fastigheter som sanerats i de 9 kommunerna undersökts. Dessa utgörs av 4 
kontorsfastigheter, ett hotell/restaurang, en fotbollsarena, 14 flerbostadshus, en simhall, 7 
skolor, en bro, 2 sjukhus, 3 industrilokaler, ett centralkök, samt ett kontorshus/ bensinmack/ 
garage. 
  
 

4.1 Markanvändning 

 
De sanerade fastigheterna i kommunerna delades in enligt naturvårdsverkets generella 
riktlinjer för markanvändning gällande områden för känslig markanvändning (KM) och 
mindre känslig markanvändning (MKM). 

  

4.1.1. Mindre känslig markanvändning, MKM. 

Totalt bedömdes 14 fastigheter i 8 kommuner vara områden som kan räknas till MKM. 
Vid de områden som undersökts och som bedömts vara MKM har inga sandlådor eller 
odlingslotter funnits inom 50 meter från fastigheterna som sanerats. Vid 5 av saneringarna 
(36 %) utfördes inspektioner av kommunen vid saneringen. En kommun beskriver bekymmer 
med att det ofta brister i att fastighetsägaren kontaktar kommunen innan saneringen börjar, 
vilket medför att inspektion under saneringen inte blir utförd. Detta var fallet i två av dessa 

http://www.sanerapcb.nu/
http://www.sanerapcb.nu/
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undersökta fastigheter. Krav på slutrapportering efter utförd sanering ställdes på samtliga 
fastigheter.  Inga krav ställdes på provtagning eller annan uppföljning. 
  

 

4.1.2 Känslig markanvändning, KM. 

Totalt bedömdes 22 fastigheter (i 8 kommuner) vara områden som kan räknas till KM. 
Av dessa hade 11 fastigheter (i 6 kommuner) sandlådor/lekplatser och/eller 
odlingslotter/rabatter i närheten. Av dessa har 3 kommuner angett att sand i sandlådor byts 
ut efter utförd sanering, en kommun hade täckt sandlådorna vid saneringen. En kommun 
anger inte om sanden bytts ut, och ingen tillsyn har skett vid saneringen. 3 kommuner (11 
fastigheter) anger att de gjort tillsyn vid saneringarna. Övriga kommuner anger att detta ej är 
utfört.  
 
När det gäller markprovtagning och sanering av marken har detta utförts vid 3 kommuner 
(11 fastigheter). En kommun (5 fastigheter) anger att provtagning av mark med efterföljande 
sanering är utförd vid samtliga fastigheter. En kommun anger att provtagning vid marken är 
utförd i området, och kompletterande provtagning ska ske för riskbedömning hur man går 
vidare i ärendet.  I de övriga kommunerna har detta inte krävts. Samtliga kommuner har 
ställt krav på slutrapport efter avslutad sanering. 
  
 

4.2 Uppföljningens innehåll 

  
Samtliga medverkande kommuner anger att kravet på slutrapport alltid efterfrågas. Denna 
ska innehålla uppgifter om hur mycket PCB som sanerats, kvitto på de inlämnade farliga 
avfallet, uppgifter om eventuellt kvarlämnade PCB fogar inklusive ritningar över var dessa 
finns i aktuell byggnad. En kommun beskriver att om slutrapporten innehåller de uppgifter 
som efterfrågats och saneringen bedömts vara utförd korrekt, så ställs inga ytterligare krav 
på uppföljning. 
  
När det gäller provtagning av marken och sanering av övre markskiktet var det 3 (33 %) av 
kommunerna som gjort detta vid de aktuella fastigheterna. 2 kommuner (22 %) beskriver 
provtagning och/eller utbyte av övre markskiktet närmast fasaden som praxis vid saneringar.  
  
  

4.3 Resultatet av uppföljningarna 

 
Fem kommuner (56 %) beskriver att den inkomna slutrapporten innehåller det som 
efterfrågats och därmed har saneringen bedömts vara utförd enligt anmälan. Två kommuner 
(22 %) upptäckte vid slutrapporten att ytterligare fog upptäckts under saneringen och hade 
därför sanerat mer än anmälan angett. I en fastighet hittades rester av fog som kommunen 
påtalat att det krävs dispens för, något som kommunen kommer att följa upp. En kommun 
som krävt provtagning av marken inväntar kompletterande prover för att göra 
riskbedömning innan man går vidare. En kommun som krävt provtagning av marken i 
samtliga 5 sanerade fastigheter, har vid samtliga fall begärt att markytan närmast 
fastigheten ska saneras, utöver detta har slutrapport inkommit. En kommun anger att det i 
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allmänhet finns brister i form av att fastighetsägaren inte inkommer med slutredovisningen i 
tid, och att kommunen behöver driva denna fråga mot fastighetsägaren trots att de förelagts 
detta vid anmälan om PCB sanering. 
  
  

4.4 Generella krav 

  

4.4.1. Jord/provtagning 

I hälften av de undersökta kommunerna svarar man att det generellt sett ställs krav på att 
byta ut sand i sandlådor och/eller odlingslotter som ligger inom 50 meter.  En kommun 
menar att detta är en enkel åtgärd som ändå bör göras med jämna mellanrum. 
  
När det gäller markprovtagning i samband med saneringen svarade 7 kommuner (58 %) att 
detta görs, i olika omfattning.  En kommun kräver markprovtagning efter varje sanering, en 
kräver provtagning på marken på ytor som är icke hårdgjorda, en kommun kräver 
provtagning av marken i vissa fall och mer omfattande sanering kan då krävas, men att de 
icke hårdgjorda ytorna i anslutning till saneringen byts ut efter avslutad sanering. Två 
kommuner kräver ibland markprovtagning men inte alltid.  
 
Tre kommuner (25 %) ställer inte krav på markprovtagning, varav en beskriver detta med att 
man tidigare i vissa fall krävt provtagning som en kontroll om skyddsåtgärderna vid 
saneringen varit tillräcklig, så att omgivande mark inte är kontaminerad. Detta är dock inget 
som de kräver längre då det uppmärksammats i större utsträckning att PCB-fogar kan ha 
"läckt" till omgivande mark och med tiden gett upphov till en markförorening i närheten av 
fasaden. Dessa markföroreningar har dock inte ingått i de inventeringar av PCB som gjorts 
utifrån Förordningen om PCB mm, då denna förordning bara omfattar fog- och golvmassor i 
byggnader. Krav på undersökning av omgivande mark måste därför ställas utifrån 
miljöbalkens allmänna tillsynsparagrafer. Det har i detta sammanhang också visat sig att det 
inte är helt enkelt med provtagning av PCB i mark runt byggnader då jorden genom åren kan 
ha flyttats runt vid markarbeten på området och PCB därför kan hittas på många olika 
platser inom ett område.  
 
En kommun menar att det inte ställs krav på provtagning under förutsättning att saneringen 
har gjorts enligt den metodik som togs fram runt 2000. Enligt metodiken ska all 
omkringliggande mark täckas med duk. De har haft ett mindre projekt där de gjort 
provtagningar där saneringar har utförts och hittade ingen PCB, med ett undantag och det 
var en byggnad som sanerades innan den ovanstående metodiken var framtagen. En 
kommun angav ej att markprovtagning är något de generellt ställer som krav. En kommun 
som inte utfört några saneringar under aktuell period menar att de ställer krav på 
markprovtagning och att denna generellt sett visar på föroreningar i marken. 
 
  

4.4.2 Tillsyn  

6 kommuner (50 %) angav att de utför tillsynsbesök vid saneringar. En kommun angav att de 
försökte komma ut på saneringar som omfattar mer än 50 lpm sanerad fog, detta på grund 
av att de mindre saneringarna kan vara svåra att hinna ut på. 2 kommuner angav att de 
försöker komma ut på tillsyn vid så många saneringar som möjligt, en kommun att de gör 
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tillsyn ibland men inte alltid. En kommun menat att de inte jobbat aktivt med 
inventering/sanering av PCB men att de ska försöka starta ett tillsynsprojekt under detta år. 
 

 4.4.3  Förändring de senaste fem åren 

Samtliga medverkande kommuner fick svara på om det skett någon förändring under de 
senaste fem åren med avseende på hur uppföljning sker efter sanering. 7 av 12 kommuner 
(58 %) svarade att det inte skett några förändringar under denna period. En kommun svarar 
att de inte vet, och en att inga saneringar skett under denna period. En kommun menar att 
det inte skett någon direkt förändring, men att miljöinspektörerna önskat att de hade kunnat 
prioritera PCB arbetet inför sista datum för sanering, men att så inte blev fallet. Resterande 
två kommuner menar dock att förändringar skett under de senaste fem åren. Den ena på så 
sätt att de studerat hur andra miljöförvaltningar arbetat med tillsyn och när bra 
tillsynsprojekt utförts i landet har de gjort vissa förändringar, och att även lagkrav påverkat 
tillsynsarbetet. Det grundläggande har dock varit att tillsynsbesök bör utföras och att 
slutredovisningar ska inlämnas samt att markprovtagning varit ett krav sedan flera år. Den 
andra kommunen som också har förändrat sina krav uppger att de för fem år sedan inte 
ställde något krav på uppföljning, men att de nu ställer krav på provtagning av mark av den 
första decimetern närmast fasaden och att sand i sandlådor byts ut. 
 

5. Diskussion 
  
Resultatet visar att tillsyn vid saneringar utförts vid fler antal saneringar när det gäller 
områden som klassas som KM (50 % av fastigheterna) jämfört med MKM områden (36 % av 
fastigheterna). Dock är det fler kommuner som utfört tillsyn vid fastigheter som ligger inom 
MKM (50 % av kommunerna) jämfört med KM områdena där endast 37,5 % av kommunerna 
gjort tillsyn. Skillnaden kan bero på att underlaget är litet och att i studien har ett fåtal 
kommuner noggrann kontroll med tillsyn och provtagning och dessutom ett större antal 
fastigheter som sanerats under aktuell period. 
 
I de fall där marken klassats som MKM har inget krav på provtagning ställts. I de KM klassade 
områdena har provtagning av marken krävts i 37,5 % av kommunerna (50 % av 
fastigheterna) de övriga 62,5 % av kommunerna (50 % av fastigheterna) har inte ställt krav 
på provtagning vid dessa områden. Detta tyder på lokala avvikelser kommunerna emellan 
gällande de krav som ställs. Gemensamt för samtliga saneringar och kommuner är dock 
kravet på slutrapport (vilket är lagstadgat) och innehållet i rapporten är likartat hos alla 
kommuner.  
  
Kommunernas generella krav på uppföljning skiljer sig mycket åt. I hälften av kommunerna 
ställs krav på byte av sand i sandlådor och odlingslotter. Några kommuner har även som krav 
att alltid byta ut det översta markskiktet efter slutförd sanering. När det gäller 
markprovtagning varierar detta både i utformning och utbredning. 58 % av kommunerna 
anger dock att detta är ett krav som ställs, men omfattningen varierar allt från praxis vid 
varje sanering till att ställas som krav ibland. Detta går dock helt emot den kommun som 
tidigare utfört markprovtagningar men nu slutat, relaterat till viss osäkerhet kring vart PCB 
kommer ifrån och att det inte är inventerat i enlighet med PCB förordningen som tar hänsyn 
till PCB i byggnader. Andra kommuner har inga krav på markprovtagning.  Den stora 
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variationen i vilka krav som ställs skulle kunna bero på bristerande regler och 
rekommendationer om hur uppföljning bäst bör ske. 
 
Resultatet av uppföljningarna varierade mellan kommunerna. I de fall endast slutrapport 
krävts har det i majoriteten av fallen inte visat något avvikande. Vid ett par fastigheter har 
extra fog uppmärksammats och sanerats. I de fall där markprovtagning skett har det i många 
fall resulterat i sanering av marken och i ett fall kompletterande prover för riskbedömning. 
Detta skulle kunna indikera på att mängden PCB som blir kvar i omgivande mark är beroende 
på de krav/den noggrannhet som ställs på uppföljningen. 
 
Trots att sista dag för sanering av PCB var satt till 30 Juni 2016 finns fortfarande PCB kvar i 
byggnader som ännu inte sanerats/inventerats, miljökonsultgruppen (www.sanerapcb.se) 
anger att denna siffra kan ligga på 10-30%. Dessutom kan mark som inte är 
provtagen/sanerad vid redan utförda saneringar innehålla förhöjda halter PCB. Kommunerna 
hanterar PCB saneringar på olika sätt och det visar på vikten av enhetliga regler och krav 
gällande uppföljning efter sanering. 
 
 

6. Slutsats 
 

Det finns stora variationer mellan kommuners krav på uppföljning, och således olika resultat 
av uppföljningen. Beroende på val av uppföljning, så finns risk att PCB lämnas kvar runt 
byggnaden, oberoende av om marken kontaminerats vid saneringen eller vid läckage från 
fastigheten. Eftersom att PCB är ett ämne som kommer finnas kvar under lång tid i vår miljö 
är det av stor vikt att förhindra ytterligare spridning. Sanering av PCB är även en kostsam 
aktivitet då provtagning, hantering och deponering kostar pengar. Kommunernas olika 
hantering av PCB saneringar tyder på att ytterligare kunskap behövs om hur uppföljning sker 
på bästa sätt för att tillgodose en ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling. 
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BILAGOR  
 

Bilaga 1. Intervjufrågor handläggare kommun 

1. Vilken typ av fastighet bestod respektive sanering av? 
2. Vad bestod omgivande mark utav? Hårdgjorda ytor, lekplatser etc.? (KM? MKM?)  
3. Ställde ni som tillsynsmyndighet något krav på uppföljning (provtagning/tillsyn etc.) 

efter utförd sanering?  
4. Vad ingick i uppföljningen och hur utfördes den? 
5. Vad blev resultatet av uppföljningen?  
6. Har kraven på uppföljning förändrats under de senaste 5 åren?  
7. Vilka generella krav brukar ni ställa på uppföljning efter sanering? (Ex. provtagning av 

mark, byte av sand/jord i omgivning, provtagning av nya fogar/omgivande material, 
tillsyn etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

15 

 

Bilaga 2. Generella intervjufrågor handläggare kommun 

1. Vilka generella krav brukar ni ställa på uppföljning efter sanering? (Ex. provtagning av 
mark, byte av sand/jord i omgivning, provtagning av nya fogar/omgivande material, 
tillsyn etc.)  

2. Görs skillnad vid KM/MKM mark gällande uppföljning? 
3. Vad brukar i sådana fall ingå i uppföljningen?  
4. Vad brukar resultatet bli av uppföljningen? 
5. Har kraven på uppföljning förändrats under de senaste 5 åren?  

 

 

 

 
  
 

 


