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Beslut angående förorenat område i Herrgårdsparken, 
Köpmanholmens före detta sågverk, Örnsköldsviks 
kommun

Beslut
Länsstyrelsen Västernorrland förelägger Örnsköldsviks kommun med stöd av 
26 kap 9, 21 och 22 §§ och 2 kap 3 § miljöbalken (1998:8089) om följande 
åtgärder i rubricerat ärende:

- Redovisa vilka skydds- och försiktighetsåtgärder som kommer vidtas 
för att förhindra människor att komma i kontakt med föroreningar 
inom området. Åtgärden ska redovisas så snart som möjligt men 
senast den 15 maj 2021.

- Ta fram och redovisa en plan för hur kommunen ska gå vidare med 
fördjupade undersökningar, riskbedömning inför den planerade 
utvecklingen av parkområdet. Planen ska redovisas senast 30 
september 2021. 

Beskrivning av ärendet
Örnsköldsviks kommun har låtit genomföra en kompletterande miljöteknisk 
utredning (Afry, 2020-12-19) vid den före detta sågverksamheten i 
Köpmanholmen för att utreda föroreningssituationen i området. 
Länsstyrelsen har tagit del av kompletterande miljöteknisk utredning som 
inkom till länsstyrelsen 14 oktober 2020 (Barnens värld) och den 18 januari 
2021. 

Nu genomförd utredning bekräftar resultat från tidigare undersökning 
(Sweco, 2017-03-03). Föroreningar förekommer i området i halter över 
acceptabla nivåer för nuvarande och planerad markanvändning. I denna 
kompletterande utredning har endast föroreningar i jord analyserats. 
Föroreningar (Pb, As, Cd, Ba, Zn, Hg, Dioxin och PAH-H) påträffas i halter 
över platsspecifika riktvärden (PSRV) samt över riktvärden för mindre 
känslig markanvändning (MKM). Utredningen påvisar också att 
föroreningarna är mer spridda i området än vad som framkommit i tidigare 
utredning. 
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Avgränsning har genomförts för vissa delområden medan andra områden 
inte kunnat avgränsas i brist på underlag. Exponering av förorening bedöms i 
utredningen utgöra risker för människor som vistas i området och bedöms 
här som stor. Spridning av förorening bedöms kunna ske till grundvatten, 
ytvatten och sediment. Vidare har en förenklad riskbedömning och 
jämförelser mot representativa halter tagits fram liksom översiktligt förslag 
till åtgärder. Konsulten föreslår vidare utredning av området innan åtgärder 
genomförs. 

I området för barnens värd har samlingsprov från 10 stickprov i respektive 
två delområden analyserats med avseende på metaller, PAH och dioxin i 
nivån 0 – 0,2 m under markytan. Från borrprovtagning togs ett prov ut i ett 
av delområdena från nivån 0,5 – 1m och analyserades med anseende på 
metaller, PAH och dioxin. Resultatet av analyserna visade att i ett 
samlingsprov översteg halten för PAH-H riktvärdet för känslig 
markanvändning (KM). Ingen halt översteg de platsspecifika riktvärdena. 
Generellt var halterna högre i samlingsproven än i analysen för borrprovet 
som uttagits djupare i markprofilen (0,5-1 m under markytan). 

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen anser att det finns en risk för människors hälsa vid vistelse i 
området genom exponering för föroreningar. Åtgärder måste därför 
genomföras för att förhindra detta.

Länsstyrelsen anser att undersökningen är översiktlig och att ytterligare 
utredning krävs för att få en helhetsbild av föroreningssituationen i området. 
Länsstyrelsen anser vidare att avgränsning av det förorenade området 
genomförts med litet underlag då enstaka punkter och få analys från 
markprofilen ligger till grund för avgränsningar.

Beträffande Barnens värld som delvis redovisades under hösten 2020 bör 
man ta i beaktande att analyserna är utförda på samlingsprov. Samlingsprov 
kan innebära utspädning av förorening och underskattning av halten om 
föroreningen inte är jämnt spridd över ytan. För att vid bedömning inte 
underskatta föroreningshalten kan man ta hänsyn till att halten teoretiskt 
sett kan vara 10 ggr högre än uppmätt halt. Länsstyrelsen saknar ett 
resonemang kring utspädning av halten från den ytliga provtagningen. Av 
fältprotokollet framgår, i det borrprov som uttogs, att markprofilen bitvis 
bedömts bestå av fyll (bark). Det går därför inte att utesluta att det finns en 
påverkan från sågverksamheten eller andra verksamheter i området vid 
Barnens värld. 

Utifrån länsstyrelsens roll som tillsynsmyndighet för de föroreningar som 
kan kopplas till tidigare industriell verksamhet bedöms utifrån nuvarande 
kunskap om föroreningssituationen att det i dagsläget inte är lämpligt att 
sågverksområdet används som ett rekreationsområde. Detta då människor 
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lockas att vistas där och kan exponeras för föroreningar. Länsstyrelsen delar 
konsultens slutsats att ytterligare utredning behövs för att klargöra 
föroreningssituationen inför en fördjupad riskbedömning och eventuell 
åtgärd.

Länsstyrelsen bedömer, i egenskap av tillsynsmyndighet för de föroreningar 
som förekommer i området, att kommunen bedriver viss verksamhet genom 
att iordningsställa delar av området för rekreations- och parkändamål.

Bestämmelser som beslutet grundas på
26 kap. 9 § miljöbalken
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i 
ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut 
som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Mer ingripande 
åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. 

26 kap. 21 § miljöbalken
Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar 
en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter 
som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter 
och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som 
annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.

26 kap. 22 § miljöbalken
Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras 
medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars 
är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att 
utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som 
behövs för tillsynen. Detsamma gäller den som upplåter en byggnad för 
bostäder eller för allmänna ändamål, om det finns skäl att anta att 
byggnadens skick medför olägenheter för människors hälsa.

2 kap. 3 § miljöbalken 
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka 
att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas 
bästa möjliga teknik.
 

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Maria Höglund med miljöhandläggare 
Annika Dahl som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
Kristina Rydja medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Andreas Ödling, Örnsköldsviks kommun, andreas.odling@ornskoldsvik.se

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen

Ni kan överklaga beslutet
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos mark- 
och miljödomstolen.

Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka er skriftliga överklagan 
till Länsstyrelsen Västernorrland antingen via e-post; vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller med 
post; Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni fick del 
av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni 
be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är 
det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor 
från den dag då beslutet meddelades.

Ert överklagande ska innehålla
 vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer,

 hur ni vill att beslutet ska ändras, samt

 varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post, 
vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 0611-34 90 00. Ange 
diarienummer 4229-2020.
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