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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 december 2014 beretts tillfälle att 
avge yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om översyn av till-
synsansvar över förorenade områden (NV-00645-14). 
 
Advokatsamfundet har sammantaget ingen erinran mot Naturvårdsverkets förslag till 
åtgärder. Enligt Advokatsamfundets uppfattning är en tydlig fördelning av tillsynsansvaret 
över förorenade områden en nödvändig förutsättning för att tillsynsarbetet inte ska 
försvåras eller fördröjas. Om detta i sin tur leder till att takten i efterbehandlingsarbetet 
kan hållas uppe samt huruvida den privatfinansierade delen av arbetet kan ökas, vill 
emellertid Advokatsamfundet låta vara osagt.  
 
Advokatsamfundet vill härutöver framföra följande synpunkter. 
 

Ny definition av blandförorenade områden (avsnitt 3.3.2) 
 
I förslaget till ny förordningstext i 2 kap. 29 § miljötillsynsförordningen införs begreppet 
blandförorenade områden. Samtidigt införs i 1 kap. 3 § förordningen en definition av 
begreppet i syfte att undvika oklarheter kring själva begreppet. 
 
Advokatsamfundet anser att begreppet blandförorenade områden är mindre lyckat. Rent 
språkligt ger begreppet intryck av att det är fråga om ett område med ”blandade föro-
reningar” och inte – som anges i förtydligandet – ett sammanhängande område där fler än 

en verksamhetsutövare bidragit till förorening.  
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Att ange ett särskilt begrepp med definition är inte heller nödvändigt för att lagtexten ska 
förstås. 
 
Advokatsamfundet anser därmed att definitionen av blandförorenade områden i 1 kap. 3 § 
tillsynsförordningen kan utgå och att punkten 4 i 2 kap. 29 § förordningen i stället ska ges 
följande lydelse. 
 
”4. föroreningsskador enligt 10 kap. 1 § första stycket miljöbalken avseende ett samman-

hängande område där fler än en verksamhetsutövare bidragit till förorening, om inte 

överenskommelse enligt 2 § har skett”  

 

Förfrågan om överföring av tillsynsansvar (avsnitt 3.5.1) 
 
Advokatsamfundet anser det olyckligt att frågan om överföring av tillsynsansvar från en 
kommunal nämnd till länsstyrelsen inte närmare har hunnit behandlas inom ramen för nu 
föreslagna åtgärder. Av Sveriges 290 kommuner har cirka 125 kommuner en befolkning 
på färre än 10 000 personer. Cirka 25 kommuner har en befolkning på färre än 5 000 
personer. Dessa kommuner har befolkningsmässigt minskat med cirka 20 procent de 
senaste 50 åren och väldigt många kommuner fortsätter att minska.  
 
Många av de små kommunerna är gamla bruksorter med nedlagda industrier. I de fall 
tillsynen åvilar kommunen, kan det antas att tillsynsarbetet blir omfattande. Advokatsam-
fundet befarar därför att små kommuner kommer att behöva stöd av länsstyrelsen, vilket 
bland annat kan ske genom överföring av tillsynsansvaret dit. 
 
Advokatsamfundet noterar att frågan kommer att bli föremål för översyn och reglering, 
men vill understryka att frågan är brådskande. 
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