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Förord
Länsstyrelsens långsiktiga arbete med förorenade områden syftar till att nå det övergripande
nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, vilket lyder:

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 ämnen är nära bakgrundsnivåerna.
För att nå detta mål omfattar länsstyrelsens arbete med förorenade områden bl.a. tillsyn mot ansvarig
verksamhetsutövare vid både nedlagd och pågående miljöfarlig verksamhet, arbete med utredningar
och åtgärder som finansieras med statliga medel samt tillsynsvägledning mot länets kommuner.
Länsstyrelsens verksamhet vad gäller förorenade områden har hittills huvudsakligen finansierats av
Naturvårdsverket via ramanslag 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden.
Naturvårdsverket begär varje år att länsstyrelserna senast den 31 oktober ska komma in med ett
regionalt program för arbetet med efterbehandling av förorenade oråden i respektive län. I det
regionala programmet redovisas länsstyrelsernas planer för framtiden, en lista över de mest
prioriterade objekten i länet samt en ansökan om medel för att utföra utredningar vid prioriterade
objekt i länet.

Programmet har signerats digitalt.

Nyköping den 23 oktober 2020
Eva Aalbu
Tf. länsråd
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1 Mål och bakgrund
1.1

Inledning

Förorenade områden är platser som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön. På ett sådant område är föroreningshalterna högre än lokala bakgrundshalter, det vill säga
halter av ämnen som finns naturligt i omgivningen. Ett förorenat område kan utgöras av mark, vatten,
sediment, byggnader och anläggningar.
Miljöarbetet i samhället har under senare tid gjort stora framsteg. Kunskapen om hur vi påverkar vår
miljö har ökat både hos industrier och hos allmänheten. Förr var en vanlig uppfattning att naturen var
oändlig och oförstörbar, och mängder av miljöfarliga ämnen kunde då släppas ut i våra marker och
vattendrag. Miljöfarliga ämnen har hamnat i miljön genom olika typer av mänsklig aktivitet, det kan
vara allt från större industriella verksamheter till läckande villaoljecisterner. Vissa farliga ämnen som
hamnar i miljön blir kvar där under lång tid om vi inte gör något. Vid för höga halter kan människor
och miljön ta skada.
Föroreningar i mark eller byggnader kan spridas till ytvatten och grundvatten. Vartefter kan
föroreningarna spridas vidare med vattnet och nå brunnar, andra vattentäkter eller vattenområden
längre bort från det förorenade området. Det kan vara en långsam spridning och den påverkas av
områdets specifika förutsättningar för vattnets rörelse. Nederbörd, närhet till vattendrag, typ av jord,
djup till berg, grundvattenrörelser och biologiska processer är några saker som avgör hur
föroreningar sprids. Även mänskliga aktiviteter kan påverka spridningen av föroreningar som dittills
kanske legat relativt stilla. Förorenade områden kan även påverka var vi kan bo och bruka marken.
Vi behöver både åtgärda dagens utsläpp och ta hand om gamla miljöskador för att vi och kommande
generationer ska kunna leva i en hälsosam miljö.
Sveriges länsstyrelser har under flera år arbetat intensivt med kartläggning och inventering av landets
förorenade områden. Totalt ca 85 000 platser som kan ha förorenats av miljö- och hälsofarlig
verksamhet har lokaliserats. Denna kartläggning avslutades åren 2015/2016. Myndigheterna har
fortsatt med undersökningar och saneringar, men det är mycket kvar att göra. Alla förorenade
områden kommer inte saneras. Dels eftersom det kostar mycket pengar, och eftersom
saneringsåtgärder även påverkar miljön och klimatet negativt. Innan saneringar görs bedöms om den
minskade risken för människors hälsa och miljön kan motivera åtgärdens kostnad och miljöpåverkan.
Men även om många av de områden som kartlagts kommer fortsätta vara förorenade så kan vi tack
vare kartläggningen nu prioritera vilka områden som ska åtgärdas. Den innebär också att vi nu
känner till många områden där man ska vara försiktig med att sätta spaden i marken.
Naturvårdsverket begär varje år att länsstyrelserna senast den 31 oktober ska komma in med ett
regionalt program för arbetet med efterbehandling av förorenade områden i respektive län. Till
programmet hör en prioriteringslista som årligen ska uppdateras. I samband med detta har även
länsstyrelserna möjlighet att ansöka om statliga bidragsmedel för att utreda prioriterade objekt.

1.2

Mål för arbetet med förorenade områden

Nationella miljömål
Sveriges nationella miljömål syftar till att vi ska kunna lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta till nästa generation. För att uppnå detta så kallade generationsmål har
riksdagen tagit fram 16 miljökvalitetsmål och 16 etappmål som riktmärken. Den ursprungliga
ambitionen var att generationsmålet och miljökvalitetsmålen skulle vara uppnådda år 2020 med
undantag för målet Begränsad miljöpåverkan som ska vara uppnått 2050. Etappmålens syfte är att
visa var insatser bör sättas in.
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Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är det mål med tydligast koppling till efterbehandling av förorenade
områden. Förorenade områden är en av fem indikatorer för miljömålet. Riksdagen har definierat
målet Giftfri miljö enligt följande:

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 ämnen är nära bakgrundsnivåerna.
Ansvarig för indikatorn Förorenade områden är RUS – Regional utveckling & samverkan i
miljömålssystemet. Miljökvalitetsmålen följs upp av RUS varje år, och vart fjärde år gör ansvariga
myndigheter för respektive mål fördjupade utvärderingar av generationsmålet och
miljökvalitetsmålen.
Kemikalieinspektionen har publicerat Fördjupad utvärdering av Giftfri miljö 2019, Analys och
bedömning av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, Rapport 2/19. Enligt denna är miljökvalitetsmålet
Giftfri miljö inte uppnått och det kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och
åtgärder. Kemikalieinspektionen skriver även att det inte går att se en tydlig riktning för utvecklingen
av tillståndet i miljön.
Förorenade områden omfattar en av sex preciseringar till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Enligt
Kemikalieinspektionens rapport (2/2019) så kan de sex preciseringarna till Giftfri miljö inte nås till
2020. För förorenade områden sammanfattas läget enligt följande:

Förorenade områden saneras inte tillräckligt snabbt och nya områden
upptäcks. För att öka takten krävs ett effektivt tillsynsarbete, ett stabilt
statligt anslag samt teknikutveckling och innovativa åtgärder.
Länsstyrelserna har en övergripande och samordnande roll för arbetet med att uppnå miljömålen som
regionala miljömyndigheter. Länsstyrelsernas miljömålsarbete ska göras tillsammans med andra
regionala myndigheter och organ och i dialog med kommuner, näringsliv och frivilliga
organisationer.
Länsstyrelsens arbete med efterbehandling av förorenade områden har också positiva effekter för fler
miljökvalitetsmål. Framförallt främjas målet Levande sjöar och vattendrag och uppfyllelsen av
åtgärdsprogrammet för vattenförvaltningsarbetet.
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Länsstyrelsen i Södermanlands läns mål för tillsyn och tillsynsvägledning
Mål för tillsyn
 Att prioritera arbete som ökar andelen åtgärdade objekt i länet, både privat- och
statligt finansierade.
 Att med hjälp av statlig finansiering utreda/åtgärda minst tre prioriterade objekt i
länet varje år. Vid dessa objekt är kommunen huvudman och länsstyrelsen eller
kommun utgör tillsynsmyndighet.
 Att via tillsyn gentemot ansvarig verksamhetsutövare utreda/åtgärda minst tre
objekt varje år. Verksamheten ska vara nedlagd, ansvarig finnas och
länsstyrelsen ska vara tillsynsmyndighet.
 Att bistå miljöskyddshandläggare som arbetar med pågående miljöfarliga
verksamheter inom de delar som berör förorenade områden, vid minst två objekt
per år, t.ex. vid prövningar.

Mål för tillsynsvägledning
 Att utgöra ett stöd till kommunernas handläggare i deras arbete med förorenade
områden.
 Att upprätthålla grundkompetensen hos kommunernas handläggare genom att
årligen erbjuda dem flera utbildningstillfällen inom förorenade områden.
 Att verka för att samordna och organisera de insatser handläggare på kommuner
och länsstyrelse tillsammans ser behov av för arbetet med förorenade områden i
länet. Detta kan omfatta kompetensstärkande insatser som på olika sätt kan höja
kvaliteten eller främja effektiviteten i det arbete som utförs.

Kommunerna i länet har en stor del av ansvaret för tillsynen inom förorenade områden, därför är
tillsynsvägledning en viktig arbetsuppgift för Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Regleringsbrevet
Länsstyrelsen följer även instruktionerna i regleringsbrevet som årligen fastställs av regeringen.

1.3

Ansvar och finansiering

Grundtanken i miljöbalken är att den som orsakat skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess
att skadan upphört. Den som har bedrivit den verksamhet eller vidtagit den åtgärd som orsakat
föroreningen är skyldig att betala efterbehandlingen i syfte att förebygga, hindra eller motverka skada
eller olägenhet för människors hälsa och miljön. Alltså enligt principen PPP- Polluter Pays Principle
- Förorenaren betalar. Om ingen ansvarig verksamhetsutövare finns kan fastighetsägaren ha ett
ansvar för föroreningen. Förutsättningen för detta är att den förorenade fastigheten förvärvats efter
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miljöbalkens ikraftträdande den 1 januari 1999, samt att fastighetsägaren vid köpet känt till – eller
borde ha känt till – att fastigheten var förorenad. Det kan vara svårt att fastställa ansvar och en
juridisk utredning görs i varje enskilt fall.
Om ingen ansvarig finns kan länsstyrelsen eller kommunen utföra undersökningar och saneringar
med hjälp av statliga bidrag. Naturvårdsverket administrerar bidraget och beviljar
bidragsansökningar för utredningar och efterbehandlingsåtgärder av förorenade områden.
Kommunerna söker bidrag hos länsstyrelserna som i sin tur ansöker om bidrag hos Naturvårdsverket.
Bidraget får enligt regeringens förordning 2004:100 användas till:
 Undersökningar för att ta reda på om ett område är förorenat.
 Ansvarsutredning.
 Utredningar som behövs för att avhjälpandeåtgärder ska kunna genomföras.
 Avhjälpandeåtgärder samt andra åtgärder som behövs för att avhjälpa eller
motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
 Uppföljning och utvärdering av avhjälpandesåtgärder.

Om ansvarig verksamhetsutövare finns kvar (vid pågående eller nedlagd verksamhet eller vid
exploatering) är det denne som ska bekosta undersökningar och avhjälpandeåtgärder. Kommun eller
länsstyrelse är då endast tillsynsmyndighet.

1.4

Organisation och samverkan

Naturvårdsverket har bland annat en samordnande- och vägledande roll för det nationella arbetet med
förorenade områden. Myndigheten fördelar årligen ut statliga bidragsmedel för detta arbete.
Nedan beskrivs hur arbetet med förorenade områden fördelas mellan olika tillsynsmyndigheter, hur
samverkan sker och hur information om förorenade områden sprids i länet.

Tillsyn, tillsynsfördelning
Länets tillsynsobjekt inom förorenade områden, som faller inom kap 10 miljöbalken, kan ha olika
tillsynsmyndighet. Antingen är det kommunen, länsstyrelsen eller försvarsinspektören för hälsa och
miljö. Det sistnämnda kommer inte beskrivas i regionala programmet. Kommunerna är
tillsynsmyndighet för många av objekten i Södermanlands län.

Länsstyrelsen
Arbetet med förorenade områden vid länsstyrelsen i Södermanlands län delas in i fyra huvudsakliga
arbetsområden:
 Tillsyn
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 Tillsynsvägledning
 Arbete med bidragsobjekt
 Inventering/övrigt efterbehandlingsarbete (EBH-arbete)

Kommunerna
I Södermanlands län finns nio kommuner; Eskilstuna, Nyköping, Strängnäs, Katrineholm, Flen,
Trosa, Oxelösund, Vingåker och Gnesta. De största kommunerna arbetar aktivt med tillsyn av
förorenade områden och har flerårsplaner för sitt arbete.

Samverkan
Länsstyrelsen i Södermanlands län ingår i en samverkansgrupp med länsstyrelserna i Mälarlänen
(Södermanland, Västmanland, Örebro, Stockholm, Uppsala, Dalarna och Gotland).
Tillsammans ordnas utbildningar för kommunerna samt träffar för länsstyrelsehandläggare som
arbetar med förorenade områden.
Natur- och miljöavdelningens arbete med förorenade områden samordnas med länsstyrelsens andra
arbetsområden. De områden där samordning sker frekvent är vattenförvaltning, miljömål,
miljöövervakning, tillsyn av pågående miljöfarlig verksamhet, kalkning och lokala
vattenvårdsprojekt (LOVA).

WebbGIS – internt och externt
I länsstyrelsernas databas, EBH-stödet, finns identifierade och inventerade förorenade eller
potentiellt förorenade områden i Södermanlands län. Objekten finns inlagda i ett GIS-skikt som
återfinns i länsstyrelsens webbGIS miljö, koordinatsystemet är SWEREF 99 TM. GIS-skiktet är
tillgängligt och kan enkelt användas internt på länsstyrelsen, exempelvis vid miljöskydds-,
naturvårds-, plan- och inte minst miljöövervakningsarbete. Det finns en direkt koppling mellan EBHstödet och kartvyn i WebbGIS, vilken uppdateras automatiskt.
Objekten i EBH-stödet visas även i ett externt i WebbGIS och det går även att få tillgång till
informationen i lagret genom att ansluta till en WMS-tjänst eller genom att ladda hem en shape-fil.
Detta kartskikt kan inte manipuleras, och fastighetsbeteckning samt objektnamn är inte synbara för
att uppfylla krav enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). All geografisk information finns tillgänglig
via länkar på länsstyrelsens webbplats.

Kommunikation
Efterbehandlingsarbetet i Södermanland beskrivs på länsstyrelsens externa webbsida. Sidan
uppdateras med jämna mellanrum för att vara så aktuell som möjligt. Pressmeddelanden skickas ut
när det finns information som behöver förmedlas till allmänheten.
På ”EBH-portalen”, www.ebhportalen.se, finns vägledande information rörande rättsfall, inventering,
fysisk planering och tips på mallar och checklistor som kan användas i handläggarens dagliga arbete.
Webbplatsen är öppen för allmänheten och är en viktig källa till vägledning för de handläggare på
kommuner och länsstyrelse som arbetar med förorenade områden.
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1.5

Länsstyrelsernas databas för förorenade områden

EBH-stödet är en databas för förorenade områden som har utvecklats i ett samarbetsprojekt mellan
Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Databasen ersatte och kompletterade de 21 MIFO-databaser
som tidigare fanns på länsstyrelserna, den ägs och förvaltas gemensamt av länsstyrelserna. Objekten i
gamla MIFO databasen flyttades över till EBH-stödet år 2009.
Syftet med databasen är att samla information om misstänkt och konstaterat förorenade områden.
Uppgifterna i databasen används bl.a. som underlag i olika typer av ärenden där det är relevant att
känna till risker med potentiella eller påvisade föroreningar, som exempelvis fastighetsöverlåtelser,
tillsyn, tillståndsprövning, fysisk planering och grävarbete etc.
EBH-stödet är i dagsläget tillgängligt för länsstyrelserna och Naturvårdsverket. Om allmänheten
önskar utdrag ur stödet görs en begäran om detta hos aktuell länsstyrelse. Krav på tillhandahållande
av miljöinformation för allmänheten finns bland annat i Århuskonventionen och i EU:s INSPIREdirektiv.
Länsstyrelsen i Södermanland utför löpande uppdateringar i EBH-stödet när kommunerna skickar ny
information om objekt. Länsstyrelsen skickar utdrag från databasen, dvs. en lista på befintliga objekt,
till kommunerna i länet med jämna mellanrum under året.
Alla förorenade och potentiellt förorenade objekt i Södermanlands län som är lagrade i EBH-stödet
har kommunicerats med fastighetsägare via kommuniceringsprojektet 2009. Nya objekt ska löpande
kommuniceras med fastighetsägare innan de läggs in i EBH-stödet.

1.6

Strategi för arbetet med förorenade områden

Länsstyrelsen i Södermanlands län har nedanstående strategi vid arbetet med förorenade områden.

Identifiering och inventering
Sedan 1990-talet har Länsstyrelserna utfört inventering enligt MIFO fas 1 på nedlagda verksamheter
utan ansvarig verksamhetsutövare enligt Naturvårdsverket branschlista. I Södermanlands län har
objekten inventerats branschvis och kartläggningen avslutades åren 2015–2016. Identifiering och
inventering av nya objekt är basen i efterbehandlingsarbetet.
De identifierade- och inventerade objekten lagras i länsstyrelsernas databas, EBH-stödet. I hela
landet finns omkring 85 000 potentiellt förorenade och förorenade områden. För att kunna prioritera
bland alla dessa objekt används den s.k. MIFO metodiken, framtagen av Naturvårdsverket och syftar
till att tilldela varje objekt en riskklass. Klassningen görs utifrån vilken risk som området kan utgöra
för människors hälsa och miljö. Riskklass 1 och 2 innebär mycket stor respektive stor risk och
riskklass 3 och 4 innebär måttlig respektive liten risk. I ett första steg kan ett identifierat objekt ges
en generell riskklassning utifrån den potentiellt förorenande verksamhetens branschtillhörighet, en så
kallad ”branschklass”. En mer platsspecifik riskklassning, där objektsspecifika aspekter beaktas, kan
också göras när området inventerats genom en översiktlig skrivbordsstudie (MIFO fas 1). En sådan
klassning benämns ”riskklass” och ersätter en eventuell tidigare branschklassning. Riskklassningarna
ändras löpande om det kommer fram nya uppgifter som motiverar det. Om det genomförs en
översiktlig undersökning (MIFO fas 2) på området så genomförs en uppdaterad riskklassning utifrån
undersökningsresultaten. Om förstudie och huvudstudie sedan genomförs så ska
undersökningsrapporterna i regel omfatta riskbedömning och riskvärdering som kan ligga till grund
för en vidare åtgärdsutredning.
Områden med hög riskklass (1 och 2) bör prioriteras för att undersökas mer noggrant genom
markundersökningar och provtagningar. Undersökningar eller åtgärder prioriteras normalt inte för
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områden där riskerna bedöms som måttliga eller låga (klass 3 och 4), men kan ändå bli aktuella om
markanvändningen i områdena ändras.

Undersökningar och utredningar
De områden som prioriterats efter riskklassningen undersöks genom inledande markundersökningar
och provtagningar. Därefter avgörs om området behöver undersökas vidare, om
efterbehandlingsåtgärder behövs och i vilken omfattning eller om inga ytterligare undersökningar och
åtgärder är motiverade. I samtliga fall ska huvudmannen för undersökningen inledningsvis ta kontakt
med tillsynsmyndigheten som avgör i vilken omfattning undersökning eller utredning ska ske.
Vanligtvis görs först en mindre undersökning för att ta reda på om området överhuvudtaget är
förorenat. Visar det sig att området är förorenat fördjupas provtagningen i nästa undersökningssteg.
Provtagning görs vanligtvis på jord, grundvatten, ytvatten, sediment, inomhusluft och
byggnadsmaterial. Proverna skickas till ackrediterade laboratorier för analys. Utifrån analysresultat,
fältmätresultat, andra iakttagelser från undersökningen och annan information om området bedöms
sedan föroreningssituationen på platsen. En undersökningsrapport sammanställs, där man också
redovisar vilka risker som är förknippade med föroreningarna på området.
Vid mer detaljerade undersökningar utreds också vilka åtgärder man bör vidta för att komma tillrätta
med problemet. I denna åtgärdsutredning går man också igenom om det krävs tillstånd för de
åtgärder man vill göra och vilka myndigheter som måste kontaktas inför saneringen. Ofta görs även
en uppskattning om vad saneringen kostar.
Undersökningar utförs oftast av erfarna konsulter eftersom kunskaper om kemikalier, jord- och
grundvattenförhållanden krävs.
Naturvårdsverket har tagit fram vägledningsmaterial som är till hjälp i detta arbete, främst
rapporterna 5976, 5977, 5978, samt Kvalitetsmanualen Efterbehandling av förorenade områden. På
Naturvårdsverkets webbplats finns ytterligare vägledningsmaterial. Även övriga myndigheter som
arbetar med förorenade områden, som Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska
undersökning (SGU) och Länsstyrelserna, publicerar löpande värdefullt vägledningsmaterial som
finns tillgängligt via respektive webbplats. Också branschorganisationen Sveriges geotekniska
förening (SGF) tar fram vägledningar för arbetet med förorenade områden.

Åtgärder
Det finns många olika åtgärder att ta till för att efterbehandla ett förorenat område. Vilken åtgärd som
är lämpligast bedöms från fall till fall. Det kan ta lång tid från det att ett förorenat område upptäcks
till att platsen är åtgärdad, och efterbehandlingsåtgärder är oftast kostsamma. Den vanligaste
åtgärden är schaktsanering, där de förorenade massorna grävs upp och transporteras till deponi eller
behandlingsanläggning. Det finns också in situ-metoder för efterbehandling där jord eller vatten
renas från föroreningsämnen på plats. Valet av åtgärd är främst beroende av föroreningstyp, hur och
var förorening förekommer, samt andra platsspecifika förutsättningar. Men valet kan också påverkas
av kompetensen i projektgruppen samt vilka ekonomiska förutsättningar som finns i det specifika
projektet. Naturvårdsverket rapport 5978 är till hjälp vid val av lämplig åtgärdsmetod.

Tillsyn av förorenade områden
Länsstyrelsen och kommunerna driver tillsyn på förorenade områden (kap 10 MB) när det gäller
pågående och nedlagda verksamheter som förorenat och där verksamhetsutövaren fortfarande finns
kvar och kan ställas ansvarig. Myndigheternas tillsynsarbete syftar till att motivera och driva på
arbetet med efterbehandlingsåtgärder och föregående undersökningsarbete.
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Tillsynsmyndigheten utövar även tillsyn i bidragsärenden (utredning/åtgärd av objekt med statlig
finansiering) samt i ärenden där förorenade områden ska exploateras.
Länsstyrelsen följer en flerårig tillsynsplan i sitt arbete med förorenade områden. Tillsynsarbetet för
objekt som tilldelats riskklass 1 och 2 (mycket hög resp. hög risk) prioriteras.
I Södermanlands län har kommunerna tillsynsansvaret för de flesta objekten och länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet endast för ett fåtal.
Många kommuner i länet arbetar aktivt med förorenade områden, det har till exempel pågått arbete
med bidragsobjekt där kommunen varit huvudman och tillsynsmyndighet, exploateringsärenden,
miljöövervakning av förorenade områden inom ramen för kontrollprogram, undersökningar av
deponier, framtagande av ansvarsbedömningar etc.
Innan tillsynsmyndigheten kan börja arbeta med ett objekt måste en ansvarsutredning göras av berörd
tillsynsmyndighet. Detta för att fastställa om det finns en ansvarig verksamhetsutövare. Saknas
ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare kan bidragsmedel för undersökning eller åtgärd
sökas hos Naturvårdsverket.
Tjänstemännen som arbetar med förorenade områden på länsstyrelsen stöttar även kunskapsmässigt
när frågor inom deras kompetensområde dyker upp i andra ärenden på länsstyrelsen. Det kan t.ex.
vara planärenden där det är aktuellt med exploatering av förorenad mark, eller muddringsärenden där
det finns förorenade sediment. Tjänstemännen fungerar även som stöd i ärenden där pågående
verksamhet ska utföra en undersökning inför nedläggning, eller där pågående verksamhet ska ta fram
en efterbehandlingsplan.
Annat som hanteras löpande är olika förfrågningar från konsulter, kommuner och privatpersoner,
men även begäran om utdrag ur EBH-stödet samt granskningar av inkomna kopior på
saneringsanmälningar från kommunerna hanteras.

Tillsynsvägledning
Länsstyrelsens tillsynsvägledning innebär förutom rådgivning via epost och telefon även att
arrangera utbildningar, hålla länsträffar och ha tillsynsprojekt tillsammans med kommunerna.
Utbildningar
Länsstyrelsen har stort fokus på att utbilda de kommunhandläggare som arbetar med förorenade
områden i länet. Sedan år 2017 har länsstyrelserna i Mälarlänen (Södermanland, Västmanland,
Örebro, Stockholm, Uppsala, Dalarna och Gotlands län) en gemensam tillsynsvägledningsplan.
Tillsammans erbjuder länen kommunhandläggare att delta på utbildningar i EBH-processens olika
steg.
Planen löper över en treårig cykel och innebär att kommunernas handläggare som arbetar med
förorenade områden erbjuds utbildningsaktiviteter med tema som varierar enligt följande:

År 1:
År 2:
År 3:

Innefattar grundläggande insatser som initiering och ansvarsutredning.
Har fokus på utredning, undersökning och riskbedömning.
Inriktar sig på åtgärdsutredning, riskvärdering och uppföljning.
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Under 2020 har samverkansprojektet utvärderats och länen arbetar under hösten på att ta fram ett nytt
avtal inklusive ny gemensam projektplan för perioden 2021 – 2023.
Tillsammans med länsstyrelserna i Mälarlänen arrangerades 2015 samt 2017 en GRUF
(grundläggande tillsynsutbildning i förorenade områden). 2018 arrangerades en kurs i provtagning
och riskbedömning och 2019 en kurs med åtgärdstema. Sedan ett tiotal år tillbaka arrangeras även
årligen den s.k. Mälarlänsutbildningen.
Tidigare utbildningar som länsstyrelsen i Södermanlands län enskilt har arrangerat för länets
kommuner är bland annat en ansvarsutredningskurs (2008), mifo fas 2 undersökning och provtagning
(2009, 2013), PCB och förorenade byggnader (2010), utbildning i Naturvårdsverkets nya rapporter
(5976, 5977, 5978), riskbedömning och åtgärdsalternativ (2011), platsspecifika riktvärden (2012),
riskbedömning (2014), åtgärdsutredning, riskvärdering (2015), platsspecifika riktvärden (2019).
Utöver ovanstående anordnade Länsstyrelsen i Södermanland en utbildning om förorenade områden i
planeringen av detaljplaner under hösten 2018. Målgruppen var plan- och bygglovshandläggare samt
byggnads- och miljöinspektörer i länet.
Länsstyrelsen i Södermanland bjuder även in kommunhandläggare som arbetar med förorenade
områden till två årliga länsträffar. Syftet med träffarna är att delge handläggarna information,
möjliggöra erfarenhetsutbyte och skapa kontakter för att främja fortsatt kunskapsutbyte mellan
kommuner och länsstyrelse. Under 2020 har dessa länsträffar delvis hållits digitalt.
Under 2020 har länsstyrelsen också hållit i Skype-träffar ca en gång per månad, då kommunernas
handläggare har kunnat ställa frågor och diskutera aktuella ämnen.

Tillsynsprojekt
Länsstyrelsen i Södermanlands län har deltagit i två gemensamma projekt tillsammans med
Mälarlänen. Det var dels ett masshanteringsprojekt (2014–15) samt ett plantskoleprojekt (2015–16),
vilket ledde fram till att vägledningsmaterial togs fram åt tillsynsmyndigheter och berörda
fastighetsägare.
Tidigare år har länets kommuner och länsstyrelsen även haft flera gemensamma tillsynsprojekt. Två
projekt (2004, 2006–2009) har riktat in sig på att få pågående verksamhetsutövare att MIFO fas 1
inventera sina verksamheter. 2009–2010 genomfördes ett fortsättningsprojekt som riktade in sig på
mifo fas 2 undersökning av prioriterade objekt.
Under 2020 har länsstyrelsen tillsammans med länets kommuner genomfört ett tillsynsprojekt
avseende skjutbanor. Projektet har omfattat dels gemensamma handläggarträffar med externa
föreläsare, dels eget arbete på kommunerna.

Övrig tillsynsvägledning
Från och med oktober 2014 har samtliga kommuner i Sverige tillgång till den s.k. EBH-portalen,
www.ebhportalen.se. På webbsidan finns vägledande information om till exempel rättsfall, fysisk
planering, inventering, tips på mallar och checklistor som kan användas i handläggarens dagliga
arbete.

Arbete med bidragsobjekt (statlig finansiering)
Om ett objekt saknar ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare som kan åläggas att bekosta
undersökningar, utredningar och åtgärder kan statliga bidragsmedel sökas hos Naturvårdsverket.
Under speciella förutsättningar kan även ett statligt bostadsbyggebidrag sökas hos Naturvårdsverket
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när bostäder ska byggas på förorenad mark.
För statligt finansierade översiktliga undersökningar, förstudier och huvudstudier
(undersökningsramen) söker kommunerna medel via länsstyrelsen. Ansökningarna ska lämnas in
senast i början av oktober varje år. Länsstyrelsen bedömer inkomna ansökningar och ansöker i sin tur
om bidragsmedel hos Naturvårdsverket senast den sista oktober. Naturvårdsverket beviljar
bidragsmedlen under tidig vår nästkommande år.
Hittills har länets kommuner, med vissa undantag, åtagit sig huvudmannaskapet för förorenade
områden och ansökt om statliga bidrag för undersökningar. Länsstyrelsen har rollen som
bidragsförmedlare och ansvarar för att kontrollera att kommunen som huvudman uppfyller
bidragsvillkoren. Löpande under undersökningsarbetets gång granskar länsstyrelsen de handlingar
som kommer in. Länsstyrelsens handläggare finns även tillgänglig som stöd och för att svara på de
frågor som kan uppkomma vid undersökningarna. Den tillsynsmyndighet som sedan innan har tillsyn
på det förorenade området är ansvarig för tillsynen även under undersökningsarbetet.
Bidragsfinansierade undersökningar slutredovisas till länsstyrelsen i slutet av året eller i nära
anslutning till årsskiftet om inte projektet är flerårigt.
Bidragsansökningar gällande efterbehandlingsåtgärder kan skickas till Naturvårdsverket via
länsstyrelsen när som helst under året, och Naturvårdsverket fattar beslut om åtgärdsmedel vid några
tillfällen under året. Naturvårdsverket prioriterar utifrån den Nationella planen och större delen av
åtgärdsmedlen fördelas redan i början av året.
För prioriterade bidragsobjekt, där ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare saknas, är det
viktigt att involvera aktuell kommunen redan i ett tidigt skede. SGU kan i vissa fall åta sig
huvudmannaskap, och länsstyrelsen har möjlighet att göra det för undersökningar men inte för
åtgärder. Men för att arbetet med undersökningar och därefter åtgärder ska löpa så smidigt, och med
så få tidskrävande hinder, som möjligt är det att föredra att kommunen har en positiv inställning till
efterbehandlingsarbetet och agerar huvudman för bidragsärenden.
Innan ett objekt kan tilldelas bidragsmedel från Naturvårdsverket måste ansvaret för
föroreningsskadan utredas noggrant.
Länsstyrelsen granskar och bedömer kommunernas åtgärdsansökningar och de mest prioriterade
objekten vidarebefordras till Naturvårdsverket. Om ett objekt beviljas medel av Naturvårdsverket
fungerar länsstyrelsen som bidragsförmedlare. Länsstyrelsen ska då bland annat ha löpande insyn i
projektet, delta på projektmöten, kontrollera att bidragsvillkoren uppfylls, samt granska och
godkänna slutrapport för projektet. Slutligen ansvarar även länsstyrelsen för att i sin tur
slutrapportera projektet till Naturvårdsverket.
Den myndighet som är tillsynsmyndighet för det förorenade området utövar tillsyn på objektet, så i
vissa fall kan länsstyrelsen ha rollen som både tillsynsmyndighet och bidragsförmedlare.

Samordning
Länsstyrelsen har haft en kontaktperson mot Naturvårdsverket när det gäller återrapportering av
utförda projekt, redovisning av tilldelade bidragsmedel, etc.
Länsstyrelsen har även en kontaktperson inom Mälarlänens samverkansgrupp vilken utgör styrgrupp
för gemensamma projekt, se under rubriken ”Tillsynsvägledning” ovan. Samverkansgruppen träffas
minst två gånger per år och har löpande Skype-möten för planering och organisering av
gemensamma aktiviteter. Under 2020 har samtliga möten genomförts på Skype p.g.s. Corona-smitta.
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1.7

Prioriteringsgrunder i länet

Länsstyrelsen i Södermanlands län prioriterar arbete med objekt som tilldelats riskklass 1 och 2, både
objekt som har och de som saknar ansvarig verksamhetsutövare. I prioriteringslistan i bilaga 1,
framgår vilka objekt som prioriterats av länsstyrelsen i Södermanlands län.
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2 Läget i länet
2.1. Regionala förutsättningar
Geologi
Berggrunden i Södermanland består nästan uteslutande av urberg, och då framför allt gnejser och
graniter (80 % av berggrunden). Utmärkande för dessa bergarter är att de är svårvittrade och ger
kalkfattiga och försurningskänsliga jordarter.
I anslutning till gnejserna förekommer stråk av malmförande leptitformationer inom vilken malm
brutits. Ett exempel på dessa områden är Tunaberg, norr om Bråviken, där brytning av koppar och
kobolt pågick från medeltiden fram till 1900-talets början. Gruvbrytning skapar som regel
föroreningsproblem i form av läckage av metaller från varphögar. I anslutning till gruvorna har
smältverk, hyttor och andra typer av bearbetningsanläggningar funnits.
Järnmalm har brutits på flera platser i Södermanland som t.ex. Förola norr om Nyköping, i
Sköldingeområdet (Katrineholm) och Åkers bergslag (Strängnäs). I Nyköpingsområdet bröts
järnmalm i relativt stor omfattning från 1600-talet fram till år 1960.

Geomorfologi
Berggrunden i Södermanland utgörs av en utjämnad urbergsyta som delats upp i block och
bergribbor som förskjutits i förhållande till varandra. Genom dessa blockrörelser har det sörmländska
landskapet fått en förhållandevis bruten topografi. Södermanland som helhet är dock ett
låglandsområde där endast mindre partier når över 100 m över havet. En kuriositet är kanske att
landskapet, trots sin korta kuststräcka om 6 mil, näst Öland och Gotland är landets mest
vattenomflutna landskap.

Jordarter, sjöar och vattendrag
Hela länet ligger under Högsta Kustlinjen, det vill säga under denna nivå nådde havet som högst
under eller efter den senaste istiden. Detta innebär att moränen alltid är svallad, vilket är särskilt
markant i höjdlägen. Moränen i länet är till stor del urbergdominerad och kalkfattig, jordlagren är
ofta tunna och berg i höglänt terräng är ofta renspolade. Jordmäktigheten i större delen av länet är
liten (1–5 m), vilket skapar förutsättningar för spridning av föroreningar via grundvattnet.
Moränfattiga områden finns främst i länets södra och sydöstra delar, särskilt skärgårds- och
kustområden men även Kolmården och Mälarmården är fattiga på morän. Finkorniga jordarter som
silt och lera dominerar i de lägre partierna i landskapet. Leran i Södermanland är kalkfattig.
De största sjöarna i länet är Mälaren och Hjälmaren men dessa sjöar går även in i angränsande län.
Den största sjön som helt och hållet ligger i länet är Båven.
Avrinningsområdena till de större vattendragen som t.ex. Eskilstuna-, Nyköpings- och Trosaån
spänner över stora landområden, vilket kan medföra långväga transporter av föroreningar. I tätorterna
som vuxit fram i anslutning till den industri som använt vattendragen finns idag en stor andel av
länets förorenade områden koncentrerade. Med närheten till vattendragen är
spridningsförutsättningarna till ytvatten stora, vilket möjliggör en omfattande spridning till nedströms
liggande områden.
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Grundvattentillgångar
Flera av landets större rullstensåsar har sin början i Södermanland. I rullstensåsarnas stora sand- och
grusavlagringar finns grundvattentillgångar av regional betydelse. Sådana återfinns i exempelvis
Enköpings-, Badelunda-, Katrineholms- och Köpingsåsen. I anslutning till den mellansvenska
israndszonen förekommer också en del större sandfält (malmer) med god vattenföring.
Berggrunden i länet är dock överlag relativt tät och sprickfattig vilket ger sämre förutsättningar för
stora grundvattenuttag i länets urberg. För att tillgodose behovet av dricksvatten sker en förstärkning
av grundvattentillgången i form av infiltration av ytvatten i Nyköping/Oxelösund, Eskilstuna och
Katrineholm.
Av länets befolkning bor ca 80 % i tätorterna där många av de idag kända förorenade områdena
återfinns, på eller i närheten av de sand- och grusavlagringar som idag utgör de större tätorternas
vattentäkter. Närheten till vattenförande områden och de stora vattendragen innebär stora
spridningsrisker av föroreningar till både grund- och ytvatten.

Försurningskänslighet
Den dominerande orsaken till försurning av mark och vatten är nedfall av luftföroreningar, men även
bieffekter av skogsbruk. Södermanland tillhör inte de län som är hårdast drabbade av försurning. I
länets södra och norra skogsbygder är dock problemen med försurning påtagliga. Ett lägre pH-värde i
nederbörd och ytjord leder till ökad urlakning och mobilisering av metaller i mark- och grundvatten.

Geokemiska undersökningar
Geokemiska undersökningar har gjorts i hela länet i form av SGU:s bäckvattenväxtkartering under
1990-talet. Förhöjda halter av koppar, zink och bly visar på tydlig förekomst av metaller vid bland
annat Tunabergs malmtrakter. Detta speglar i viss mån berggrunden i sig men visar också tydligt det
antropogena tillskottet från gruvdriften i länet.

Industrihistoria
Södermanland är rikt på små vattendrag i den kuperade terrängen vilket också varit en förutsättning
för den omfattande bergshanteringen. Vattenkraften användes för nästan all industriell verksamhet
innan elektricitetens intåg under 1800-talets andra hälft.
Bergshantering fanns på två platser i Södermanland redan under medeltiden. Under 1600-talet
expanderade all industri i länet och då speciellt berghanteringen, för att två sekel senare drabbas av
den stora järnbruksdöden då många av länets bruk lades ner. Idag finns tre verksamma järnbruk i
länet, Oxelösund som är en 1900-talsskapelse och Nyby utanför Torshälla, samt Åkers styckebruk i
Strängnäs kommun.
Bruken, liksom gruvorna har haft en stor geografisk spridning över hela länet. Under järnbrukens
storhetstid i mitten av 1700-talet fanns inte mindre än 50 aktiva bruk i länet. Eskilstuna har alltid
varit centrum för metallhanteringen i länet, från Radermacher och Lohefamiljen på 1600-talet fram
till fristaden under 1800-talet. Även under 1900-talet befäste Eskilstuna sin ställning med företag
som Bolinder, Munktell och Assa Stenman.
En stor expansionsvåg inom industrin kom i och med järnvägsetableringen under 1800-talets andra
hälft och framåt, och en rad små industrisamhällen etablerades. Verksamheterna i de många
småsamhällena omfattade en lång rad småskalig industri som till exempel sågar, kvarnar, snickerier
och tegelbruk.
Från 1500-talet och framåt fanns ett stort antal mindre sågar spridda över hela Södermanland.
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Sågarna drevs av vattenkraft och produktionen var låg fram till mitten av 1890-talet då de effektivare
ångsågarna blev allt vanligare. De största sågarna år 1930 fanns i Sparreholm, Katrineholm, Forsa i
Åker och Buskhyttan. På Forssjö Såg i Katrineholm bedrivs betydande verksamhet än idag.
Vid mitten av 1800-talet fanns fyra pappersbruk i Södermanland, varav två i Nyköping.
Textilindustrin i länet var koncentrerad till Vingåker och Nyköping.

2.2. Förorenade områden i länet
Inventering

Figur 1. EBH objekt i Södermanlands län. Vit ring= identifierat objekt, röd= riskklass 1, orange= rk 2, gul= rk3, grön= rk 4. MKM= åtgärdat
mindre känslig markanvändning, KM= åtgärdat känslig markanvändning.

I Södermanlands län finns 2403 stycken identifierade potentiellt förorenade eller förorenade objekt i
branschklass eller riskklass 1 – 4, vilka lagrats i EBH-stödet. Objektens fördelning i länet illustreras i
ovanstående karta. I EBH-stödet finns även 75 stycken av Försvarsmaktens objekt, dessa har räknats
bort från totalsumman i Naturvårdsverkets branschlista eftersom Försvarsmakten rapporterar in
uppgifter om sina objekt direkt till Naturvårdsverket.
I nedanstående tabell visas hur objekten fördelas mellan kommunerna i länet. Flest identifierade
objekt finns i Eskilstuna kommun och minst i Oxelösunds kommun.
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Tabell 1. Fördelning av EBH-objekt per kommun inom Södermanlands län.

Kommun
Eskilstuna
Nyköping
Katrineholm
Strängnäs
Flen
Vingåker
Gnesta
Trosa
Oxelösund

Antal objekt
738
488
288
285
236
144
112
99
87

Länsstyrelsen och kommunerna har sedan inventeringens start i slutet av 1990-talet inventerat och
riskklassat nära 800 objekt i Södermanlands län. I länet finns det 27 objekt i riskklass 1, och av dessa
hör 6 till SSAB. Länet har 256 objekt i riskklass 2, 335 objekt i riskklass 3 och 179 objekt i riskklass
4.
Objekten i branschklass 1 och 2 är i stor utsträckning lokaliserade i Eskilstuna och Nyköping.
Oxelösund präglas i stor utsträckning av Oxelösunds järnverk, SSAB, som är en stor
verksamhetsutövare. Detta gör att man trots ett relativt litet antal objekt har ett allvarligt
markföroreningsproblem.
Inventeringsarbetet avslutades år 2015 i Södermanlands län. Sista branschen som inventerades var
handelsträdgårdar och plantskolor, vilket resulterade i närmare ett 100-tal riskklassade objekt. Inom
länsstyrelsens tillsynsarbete kan nya branscher och objekt komma att inventeras.
Länsstyrelsen planerar för att utreda vilka av objekten i EBH-stödet som påverkas mest vid
klimatförändringar. Denna kunskap är av stor betydelse med tanke på eventuell ökad spridning av
föroreningar när områden t.ex. ska exploateras.

Undersökningar och utredningar
Nära 160 av objekten i länet har undersökts vidare efter MIFO fas 1, men har ännu inte åtgärdats. I
denna siffra ingår både tillsyns- och bidragsobjekt.
Under 2020 har inga undersökningar finansierats med statliga medel. Hos kommunerna har flera
objekt undersökts under året. Många av undersökningarna har gjorts i samband med exploatering för
bostäder och liknande, samt i samband med kommunernas egen tillsyn av pågående miljöfarliga
verksamheter.

Åtgärder
Bidragsobjekt (statlig finansiering)
Under år 2019 - 2020 har två objekt i Nyköpings kommun, Slottsvakten och Ålberga 8:1, beviljats
statliga bidragsmedel för åtgärd. Vid Slottsvakten har ett före detta gasverk legat och marken är
förorenad med bland annat höga PAH-halter. Åtgärden har slutförts under 2020, men
kontrollprogrammet kommer att fortgå även under 2021.
På fastigheten Ålberga 8:1 har en tidigare sågverksamhet utfört tryckimpregnering. På området har
föroreningar avseende främst koppar, krom och arsenik påträffats. Åtgärden påbörjades 2019 och har
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slutförts under 2020.
Det finns flera objekt i Södermanlands län som är aktuella för åtgärd under 2021 och följande år, se
vidare under avsnitt 3.
Kommunerna i egenskap av huvudman kan även söka bidragsmedel för åtgärdande i samband med
bostadsexploatering på förorenad mark. Länsstyrelsen har fört diskussioner med flera kommuner
(t.ex. Eskilstuna och Oxelösund) om möjliga objekt, men kommunerna har bedömt att aktuella objekt
inte är ekonomiskt försvarbara.

Avslutade saneringsobjekt (statlig finansiering)
I länet finns totalt nio avslutade saneringsobjekt vilka finansierats med statliga medel:
Tabell 2. Avslutade saneringsobjekt finansierade med statliga medel inom Södermanlands län.

Objekt
Ålberga 8:1
Slottsvakten
Fluffhög (SLF)
Krogs silverfabrik
Sörmlands Grafiska
Sjösa Trä
Lyshälla såg
Hälleforsnäs bruk
Tunafors fabriker
Trumtorps
skjutbana
Stettin
impregnering

Sanerings
år
2020
2020
2014

Kommun

2012–2013
2006
2003–2004
2003
2002–2005
2002–2003
2000

Trosa
Katrineholm
Nyköping
Katrineholm
Flen
Eskilstuna
Eskilstuna

1990, 1992

Katrineholm

Nyköping
Nyköping
Eskilstuna

Kommentar

Bidrag för akut åtgärd inom ramen
för rättelse på felandes bekostnad.
Åtgärdsbehov kvarstår.

Kombination LIP- medel och
saneringsbidrag från NV.

Åtgärd i samband med exploatering
För större delen av efterbehandlingsobjekten startar processen med efterbehandling ”på förekommen
anledning”. Detta gäller såväl i samband med övervakning/tillsyn och tillståndsprövningar som när
någon fastighetsägare eller entreprenör upptäcker markförorening i samband med schaktning. Man
arbetar sedan vidare tillsynsvägen för att få till stånd efterbehandling. Detta gäller såväl för mindre
och tidigare okända objekt som för objekt av mycket stor omfattning. De största
efterbehandlingsprojekten i länet bedrivs på detta sätt.
Det finns en mängd objekt som exploaterats och trycket på bostadsmark ökar allt mer, speciellt i
länets större kommuner. Det kommer löpande upp nya ärenden där det finns planer på att bygga på
förorenad mark, där länsstyrelsen i planprocessen får i uppdrag att bedöma om planen kan antas utan
risk för människa och miljö.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över flera förorenade områden i länet där detaljplaner är under
framtagande eller som är nära att antas. Bland annat gäller detta objekten kallade Glödlampan i
Nyköpings kommun, Rådmannen i Katrineholms kommun samt Buskhyttan i Nyköpings kommun.
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Övriga åtgärder
Länsstyrelsen är inte involverad i SPIMFAB:s eller Försvarsmaktens saneringsverksamhet eftersom
tillsynen över denna ligger på kommunerna respektive försvarsinspektören för hälsa och miljö.
Länsstyrelsen har därför inga uppgifter om den saneringsverksamhet som bedrivs av Försvarsmakten.
När det gäller SPIMFAB så har länsstyrelsen däremot tillgång till en databas Spimweb där de
åtgärdade objekten finns beskrivna.

Arbete med prioriterade objekt i länet
För att öka saneringstakten på objekt i länet prioriterar Länsstyrelsen i Södermanlands län arbete med
främst riskklass 1 objekt och det innefattar både egeninitierad tillsyn mot ansvarig
verksamhetsutövare, arbete med objekt som finansierats med statliga medel samt
exploateringsärenden där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. I bilaga 1 beskrivs länets
prioriteringslista.
Under år 2020 har länsstyrelsen bedrivit tillsyn enligt kap 10 MB vid flera objekt i länet där det finns
en ansvarig verksamhetsutövare, bl.a. vid nedanstående objekt.
Planprocessen
Arbetet med följande objekt har initierats i planprocessen:
 Glödlampan i Nyköpings kommun: Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet både mot en f.d.
verksamhetsutövare samt mot exploatören. Området är förorenat med kvicksilver, klorerade
lösningsmedel, metaller och PAH samtidigt som skolverksamhet pågår på platsen.
 Rådmannen 3 i Katrineholms kommun: Platsen är förorenad med klorerade lösningsmedel
och området ska exploateras för skolverksamhet och äldreboende.
 Gnesta 16:3, Gamiva i Gnesta kommun: Detaljplaneärende som berör flera fastigheter och
objekt, där kommunen är tillsynsmyndighet för vissa. Huvudföroreningen kopplas dock till
länsstyrelsens tillsynsobjekt.

Prövning enl. 9 kap MB
Arbetet med nedanstående objekt har initierats med anledning av prövning enligt 9 kap. miljöbalken
eller annan prövning i miljödomstol. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet både för pågående
verksamhet och över förorenade områden.


SSAB i Oxelösund, prövningen omfattar grundtillståndet för hela verksamheten inklusive flera
deponier och egna hamnar har pågått under 2019 och 2020. Förorenade områden har ingått i
miljöenhetens arbetsgrupp för SSAB´s tillståndsprövning.



Ostlänken- Skavsta. Föroreningar som härrör från verksamheter kopplade till Skavstas flygplats
bla PFAS vid brandövningsplatser behöver hanteras inför byggandet av Ostlänken. Förorenade
områden ingår i länsstyrelsens arbetsgrupp för Ostlänken men har även arbetat med att utreda
PFAS från brandövningsplatserna.



LNG-terminalen i Oxelösund, verksamheten innebär att en helt ny industriverksamhet etableras
inom en del av befintligt hamnområde (OHAB). LNG-terminalen kommer att utgöra en separat
verksamhet med eget tillstånd. Förorenade områden har ingått i miljöenhetens arbetsgrupp för
LNG-terminalens tillståndsprövning.

2.3 Miljöriskområden och andra restriktioner
Södermanlands län har i dagsläget inga miljöriskområden och andra restriktioner till följd av
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föroreningar enligt 7 kap 28 § miljöbalken. Flera fastigheter har dock belagts med restriktioner
avseende markanvändningen. Dessa har skrivits in i fastighetsregistret.
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3 Program för utredningar, åtgärder,
tillsynsvägledning och övrigt EBH
2021–2023
3.1 Undersökningar och utredningar
Länsstyrelsen och kommunerna strävar mot att undersöka och utreda prioriterade objekt i länet. Där
det finns en ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare för föroreningen riktas oftast
föreläggande mot den och ärendet drivs via tillsynen. Saknas det ansvarig part kan undersökningar,
utredningar och åtgärder finansieras via statliga medel från Naturvårdsverket. Objektets
tillsynsmyndighet utövar tillsyn under pågående efterbehandlingsärende.
I år har Eskilstuna kommun ansökt om statliga bidrag för utredningar vid flera objekt. Länsstyrelsen
kommer att arbeta med dessa objekt såsom bidragsförmedlare. Vi kommer också att arbeta för att fler
kommuner in med ansökningar inför 2021. Länsstyrelsen planerar att under kommande år arbeta mer
med tillsyn vid objekt där det finns en ansvarig verksamhetsutövare, både vid pågående och nedlagd
verksamhet.
Nedan sammanfattas länsstyrelsens planerade arbete med undersökningar och utredningar:
Tabell 3. Tillsynsobjekt med privat finansiering.

Tillsynsobjekt:
SSAB (stålverk)

Kommun
Oxelösund

LNG terminalen
(naturgas)
Ostlänken – Skavsta
(brandövningsplats)

Oxelösund

Glödlampan
(verkstadsindustri)

Nyköping

Rådmannen 3
(verkstadsindustri)

Katrineholm

Rådmannen 4, IVT
(verkstadsindustri)
Ewos
Nya objekt

Katrineholm

Nyköping

Nyköping

Kommentar
Tillsyn gentemot
verksamhetsutövaren, prövning,
EBH utgör stöd till miljöskydd
EBH utgör stöd till miljöskydd

2021
X

2022
X

2023
X

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet
för verksamhetsutövaren
(flygplatsen), EBH utgör stöd till
miljöskydd och planenhet
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet
både mot tidigare
verksamhetsutövare och exploatör.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet
både mot tidigare
verksamhetsutövare och exploatör.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet
mot verksamhetsutövaren.
Initiering, DDT i en brunn.
T.ex inkomna ärenden eller
uppstart av egeninitierade ärenden

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X?
X?
X?
X
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Tabell 4. Bidragsobjekt (undersökning) med statlig finansiering.

Tillsynsobjekt:
Plantskolor, MIFO fas 2
Stengeten, Huvudstudie

Kommun
Eskilstuna
Eskilstuna

Fiskarstugan,
huvudstudie
(ytbehandling)
Nya bidragsobjekt

Oxelösund

Kommentar
Kommunen är tillsynsmyndighet
Förstudie avslutad. Kommunen är
tillsynsmyndighet
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

2021
X
X

2022

2023

?
X

X

X

3.2 Åtgärder
Södermanlands län har flera objekt som är aktuella för åtgärder som behöver finansieras med statliga
bidragsmedel. För 2021 är bl.a. objektet Våghalsen i Eskilstuna kommun aktuellt för
efterbehandlingsåtgärd.
Länsstyrelsen är även tillsynsmyndighet för flera objekt där området håller på att detaljplaneläggas
och där det inför exploateringen kommer att krävas efterbehandling av föroreningar. Exempel på
detta är Glödlampan i Nyköpings kommun samt Rådmannen 3 i Katrineholms kommun. Dessa
objekt nämns även i ovanstående tabell eftersom det är pågående ärenden där undersökningar pågår.
Nedan listas vilka objekt som kan komma att åtgärdas de närmaste åren i Södermanlands län. Det är
oklart när i tiden och för vilka objekt som kommunerna kommer att ansöka om åtgärdsbidrag för.
Tabell 5. Tillsynsobjekt (åtgärdsfas) med privat finansiering.

Åtgärdsobjekt
Buskhyttan
(sågverksamhet)

Kommun
Nyköping

Rådmannen 3
(verkstadsindustri)

Katrineholm

Rådmannen 4, IVT
(verkstadsindustri)
Glödlampan
(verkstadsindustri)

Katrineholm
Nyköping

Kommentar
Länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet både mot
verksamhetsutövare samt
exploatör.
Länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet både mot
verksamhetsutövare samt
exploatör.
Länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet.
Länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet både mot
verksamhetsutövare samt
exploatör.

2021
X?

2022

2023

X?

X

X

X

X

X

24

Tabell 6. Bidragsobjekt (åtgärd) med statlig finansiering.

Åtgärdsobjekt
Ålberga 8:5

Kommun
Nyköping

Våghalsen 5

Eskilstuna

Valhalla 3:8

Eskilstuna

Valnöten 11

Eskilstuna

Åtgärdsobjekt
Bålsjön, Virby 1:53

Kommun
Nyköping

Kommentar
Huvudstudie genomförd.
Åtgärdsförberedande
undersökningar krävs.
Kommunen är
tillsynsmyndighet.
Ansökan inskickad till NV.
Komplettering återstår.
Huvudstudie avslutad.
Kommunen är
tillsynsmyndighet.
Huvudstudie avslutad.
Kommunen är
tillsynsmyndighet.
Kommentar
Kommunen är
tillsynsmyndighet. Huvudstudie
har avslutats.

2021
X

2022
X

2023

2022
X?

2023

X
X
X

2021
X?

Tabell 7. Övriga bidragsobjekt med åtgärdsbehov. Oklart när i tiden dessa objekt kan startas upp, det beror på
huvudmannen.

Ljusbågen 6

Eskilstuna

Nävekvarn
Stjernqvist
(verkstadsindustri),
åtgärdsförberedande fas

Nyköping
Strängnäs

Ansökan om expropriation har
lämnats till regeringen.
Huvudstudie har avslutats.
Kommunen är
tillsynsmyndighet.

?

X?

X?

X?

Oklart när och om ansökan tas
fram, diskussion om
huvudmannaskap pågår.
Kommunen är
tillsynsmyndighet.

3.3 Tillsynsvägledning
Länsstyrelsen planerar för att utföra nedanstående tillsynsvägledningsaktiviteter för länets
kommuner. Vissa aktiviteter är enbart inom länet medan andra är i samverkan med länsstyrelserna i
Mälarlänen enligt den gemensamma tillsynsvägledningscykeln (2017–2019). Under 2020 utvärderar
Mälarlänen den treåriga cykeln och nytt förslag på program och avtal för 2021 – 2023 tas fram. 2021
kommer en ny TVL-cykel att startas upp.
Tabell 8. Planerad tillsynsvägledning för år 2021 som enbart omfattar Södermanlands län.

Uppgift
Länsträffar

Kommentar
2 gånger per år, för erfarenhetsutbyte och

2021
X

2022
X

2023
X
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Skype möten

diskussion av önskat tema.
Eventuellt.
1 gång/månad med kommunerna, för diskussion
kring önskade frågor

X

X

X

Tabell 9. Planerad tillsynsvägledning för år 2021 som omfattar samverkan med Mälarlänen enligt gemensam
tillsynsvägledningsplan.

Uppgift
GRUF

Kommentar
Grundläggande utbildning tillsyn av förorenade
områden. Två dagars utbildning
Mälarlänsutbildning Olika teman varje år. En till två dagars utbildning
Temautbildning
Olika teman varje år. En till två dagars utbildning

2021
X

2022

2023

X
X

X
X

X
X

3.4 Övrigt EBH-arbete
Förutom arbete med undersökningar, utredningar, åtgärder och tillsynsvägledning så lägger
länsstyrelsen även mycket tid på övrigt löpande EBH- arbete. Dessa uppgifter listas nedan:
 Bedömning av detaljplaner och framtagande av interna yttranden i detaljplaners
olika faser
 Granskning och bedömning av planer inom arbetet med Ostlänken.
 Granskning och framtagande av yttranden i överklagningsärenden.
 Samordning och rapportering till Naturvårdsverket m.fl.
 Yttrande i vattenärenden (anmälan och ansökan) enl. 11 kap MB.
 Internt stöd till handläggare inom andra enheter och avdelningar inom
länsstyrelsen
 Hantering av förfrågningar, externt och internt, om till exempel utdrag från EBHstödet.
 Uppdatering och kvalitetssäkring av EBH-stödet och vid behov inventering av
objekt.
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Bilaga 1. Prioriteringslista förorenade
områden i Södermanlands län år 2021
Bilaga 1 innefattar länsstyrelsens lista med de mest prioriterade objekten i länet.
Objekten har i första hand prioriterats och rangordnats utifrån vilken risk de medför med tanke på
spridningsförutsättningar, skyddsvärde, känslighet, föroreningars farlighet, eventuella uppmätta
föroreningshalter och mängd (dvs. riskklass). Vid prioriteringen har också hänsyn tagits till objektets
storlek och föroreningssituationens komplexitet samt tidigare arbete med objektet. De objekt som
prioriteras högst har numrerats och ligger överst i listan. Därefter listas ytterligare prioriterade objekt
i länet (markerade med *) angivna utan inbördes ordning.
För objekten är antingen kommunen eller länsstyrelsen tillsynsmyndighet och i listan finns både
bidragsrelaterade objekt samt objekt vilka drivs via tillsyn gentemot ansvarig part.
Listan uppdateras och ändras årligen, eftersom ny information löpande tillförs om objekten
allteftersom de undersöks och åtgärdas.

Bilaga 1. Prioriteringslista Södermanlands län år 2021
Prio Objekt

Kommun

Bransch

Risk- Ansvar Primär
klass ig
förorening
finns?

Status

Kommentar

En omfattande verksamhet som har pågått under lång
Lst
tid..Objektet är prioriterat och riskklassat, miljöskyddsgruppen
har löpande tillsyn av objektet. . MIFO fas 1 inventering är
utförd vid SSABs delområden. Delområden med riskklass 1
utgör egna objekt i EBH-stödet. Länsstyrelsen behöver
utarbeta en strategi för fortsatt arbete av de delområden som är
rk 1. Prövning av nytt tillstånd för verksamheten pågår,
MMD-förhandling oktober 2020.
Höga halter av metaller och mycket höga PAH-halter har
Kn
påvisats vid schaktarbeten. Insamling av uppgifter pekar på att
utfyllnader skett sedan lång tid tillbaka på en rad platser runt
om i samhället. Områden har fyllts ut med slagg, gjutsand,
skrot, trä mm. Föroreningar som påträffats kan vara orsakade
av "sidoverksamheter" till bruket såsom koboltverk, garveri,
skedvattenfabrik, underhåll av trätub till kraftverk. En del
processer kan troligen dateras till 17- och 1800-talet.
Naturvårdsverket beviljade objektet bidragsmedel för en
MIFO 2 undersökning 2016. Huvudstudie utfördes under
2019. Det finns ett åtgärdsbehov.

1

SSAB Oxelösund, Stora
Oxelösund Sekundära metallverk
Hummelvik 1:8, (132440)

1

Ja

PAH

Inventering
avslutadförstudie ej
påbörjad

2

Nävekvarn,
Nävekvarnsbruk m.fl,
Kungstorp 2:4 mfl,
Nävekvarn 2:31 (132254)

Nyköping

Järnbruk

1

Nej

PAH

Huvudstudie
avslutad åtgärd ej
påbörjad

3

Ålberga Sågverk (Kila
möbler och Kila trä),
Ålberga 8:5, Ålberga
gård 3:1 (132325)

Nyköping

Träimpregnering

1

Nej

As, dioxin

Huvudstudie
Objektet Ålberga såg är uppdelat på två delar. På del av
avslutad- åtgärd fastigheten Ålberga 8:5 har det under 2018 utförts en
ej påbörjad
kompletterande huvudstudie och därefter ska åtgärdsansökan
tas fram för den delen. Del av fastigheten Ålberga 8:1 har
beviljats åtgärdsmedel för 2019, åtgärd planeras att fortgå
även år 2020. Undersökningar har visat på höga halter av As
på ena delen (Ålberga 8;1) och betydande halter av såväl
metaller, PAH, klorfenoler samt mycket hög halt av dioxin på
andra delen (Ålberga 8:5). Huvudstudie genomförd 20182019. Åtgärdsbehov finns.

TM

Kn

2

4

Santessons Kemiska
Tvätt- och Skönfärgeri,
Stengeten 3, (133458)

Eskilstuna

Kemtvätt med
lösningsmedel

1-2

Nej

X-CH, PAH

5

Våghalsen 5, fd Gasverk
1, (132978)

Eskilstuna

Gasverk

1

Nej

PAH, cyanid,
alifater, aromater

6

Fd Tunaverken, Valhalla
3:8, (133095)

Eskilstuna

Sekundära metallverk

1

Nej

Pb, Hg,
PAH,dioxiner,
Cd, trikloretylen
(tri), PCB

Förstudie
avslutadhuvudstudie ej
påbörjad

På fastigheten har det varit färgeri under åren 1905-1954.
Kn
Kemtvätten använde sig av trikloretylen. Det är även troligt att
bensen och andra petroleumprodukter användes. Inom
färgeribrannschen användes oljor och hypoklorit som innehöll
pentaklorfenol. Färgämne innehöll ofta tungmetaller som Cr,
Cu, Cd, As och Pb. Området används som restaurang. Mark
och grundvatten har undersökts och visar att den är förorenad
med organiska föroreningar och metaller. Ytterligare
provtagning utfördes under hösten 2010 för att bedöma
riskerna, inomhusluften visar också på ett innehålll av
organiska föreningar och ytterligare provtagning utförs för att
se om det finns klorerade lösningsmedel i inomhusluften.
Riskklassen behöver ses över.
Huvustudie
På fastigheten har ett fd gasverk legat objekt har undersökts
Kn
avslutad- åtgärd översiktligt. Jordprover påvisade höga halter av PAH samt i
ej påbörjad
vissa punkter även höga halter av metaller, aromater och
cyanid. Grundvattenprover påvisar kraftigt förhöjda halter av
PAH, förhöjda halter av alifater, samt något förhöjda halter av
metaller. Spridningsförutsättningarna till ytvatten är mycket
stora och Eskilstunaån ligger ca 40m ifrån objektet.
Huvudstudie utfördes 2017. Åtgärdsbehov finns.
Huvudstudie
MIFO fas 2 undersökning pågick 2009 och färdig 2010. Fram Kn
avslutad-åtgärd till 1969 låg Granbergs metallsmälteri på platsen. När de
ej påbörjad
startade är okänt. Därefter flyttade Tunaverken hit. De fanns
här till ca 1990. Idag finns en mekanisk verkstad och ett
lackeringsföretag på platsen. I inventeringen ingår enbart de
nedlagda verksamheterna. Området bedöms utgöra mycket
stor risk för hälsa och miljö (risklass 1).Fyllnadsmassorna är
kraftigt metallförorenade. Laktester visar på liten utlakning av
metaller till en liten bäck, men pga av höga föroreningshalter
och varierande grundvatten nivåer rekommenderas det att man
schaktar bort fyllnadsmaterialet. Kompletterande utredning
utfördes 2016 för att avgränsa klorerade lösningsmedel samt
för att fastställa lämpliga åtgärdsalternativ. Det finns ett
åtgärdsbehov.

3

7

Bålsjön, Virby 1:53,
(132369)

Nyköping

Träimpregnering

1

Nej

Cu

Huvudstudie
avslutad åtgärd ej
påbörjad

Mycket höga Cu-halter i barkfyllning vid stranden m fl ställen. Kn
Cu farligt för vattenlevande organismer, avrinning till Natura
2000-område. Fastighetsägarna är ansvariga för delområden
där schaktning skett. I överklagat beslut från miljökontoret
avslår lst överklagan och menar att fastighetsägarna inte är
ansvariga för ytterligare undersökningar. Muddermassor är
delvis åtgärdade (kalkning). Del av huvudstudie utförd med
delat ansvar. Bidrag söktes 2011 för åtgärdsförberedelser för
barkdeponi och jordmassor men beviljades inte. Under år
2019 fick Nyköpings kommun statliga medel för utförande av
en huvudstudie. Det finns ett åtgärdsbehov vid objektet.
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NJ Innovation AB m fl,
Valnöten 11, (133248)

Eskilstuna

Ytbehandling av
metaller
elektrolytiska/kemiska
processer

1

Nej

X-CH, Cr

Huvudstudie
MIFO 2 utförd. Mark- och miljödomstolen har upphävt miljöavslutad- åtgärd och räddningstjänst nämndens föreläggande och anser att
ej påbörjad
ansvarig verksamhetsutövare saknas. Kompletterande
huvudstudie med statlig finansiering utfördes 2013.
Spridningsrisken av klorerade lösningsmedel har utretts.
Handel, kontor, mindre industri på fastigheten. Det finns ett
åtgärdsbehov.

Kn

4

9

Eskilstuna ytbehandling
AB (fd förnicklingfabrik
AB), Ljusbågen 6
(133201)

Eskilstuna

Ytbehandling av
metaller

1-2

Nej

Ni, X-CH, Zn,
Cyanid, alifater,
bly

10

Stjernquist Metallfabrik
AB, Hedlandet 1:56 mfl
(133553)

Strängnäs

Ytbehandling av
metaller

1

Nej

X-CH

Huvustudie
Riskklassen ej omprövad efter branden, nu bör det vara Rk 1.
avslutad- åtgärd Ytbehandlingsverksamhet har bedrivits på industrifastigheten
ej påbörjad
sedan 1971 av tre olika verksamhetsutövare som alla har gått i
konkurs. Efter att den senaste verksamhetsutövaren GLE
Ytbehandling AB gått i konkurs brann det på fastigheten där
det fortfarande fanns oerhört stora mängder
ytbehandlingskemikalier, farligt avfall mm kvar i lokalerna. I
och med branden läckte dessa kemikalier ut och förorenad
omgivningen.
Miljökontoret vidtog därmed några akuta åtgärder för att
hindra vidare läckage. Efter att de mest akuta
saneringsåtgärderna utförts i form av omhändertagande av
utläckande vätskor samt rivning och omhändertagande av
förorenade byggnadsrester etc. utfördes provtagning.
Grundvattnet var kraftigt förorenat av nickel, men även
trikloreten och vinylklorid. Marken var förorenad av nickel
och zink. Miljökontoret förelade fastighetsägaren att vidta
ytterligare åtgärder men alla åtgärder utfördes aldrig och
eftersom fastighetsägaren gick i konkurs.
Inga statliga bidragsmedel har beviljats tidigare för objektet
men flera undersökningar har utförts. En huvudstudie med
statlig finansiering utfördes 2017. Det finns ett åtgärdsbehov
men oklart när i tiden det kan bli aktuellt för åtgärd.
Kommunen har hos regeringen ansökt (2019) om att få
expropriera fastigheten.
Huvudstudie
Objektet är i åtgärdsförberedande fas. Huvudstudie med
avslutad-åtgärd kompletterande markundersökning och riskbedömning har
ej påbörjad
utförts och en åtgärdsutredning har tagits fram. Det finns flera
källor med klorerade alifater både i jord och grundvatten. En
kompletterande riskvärdering har tagits fram.
Ansvarsutredning är gjord. Bidragsmedel beviljades för
åtgärdsförberedande undersökning 2014, 2015. Innan nästa
åtgärdsfas behöver osäkerheter och risker för valda
åtgärdsmetoder utredas. Vissa kompletteringar utfördes 2016.
Ny åtgärdsansökan behöver lämnas in till länsstyrelsen. SGU
kan i dagsläget inte ta på sig huvudmannaskapet, så
diskussion om huvudmannasap pågår med kommunen.

Kn

Lst

5

*

Skavsta brandgropar,
Skavsta 8:9 (193510)

Nyköping

Brandövningsplats

1

?

PFAS

Identifierad

*

Slottsvakten 3, gasverk 2,
(132177)

Nyköping

Gasverk

1

Nej

PAH

Åtgärd
avslutad,
kontrollprogra
m pågår

*

Skandinaviska
Nyköping
glödlampsfabriken,
Glödlampan 15, (132061)

Verkstads -industri med halogenerade
lösningsmedel

1

Ja

Klorerade
lösningsmedel

*

IVT, Rådmannen 4
(132700)

Katrinehol Verkstadsindustri m
med halogenerade
lösningsmedel

1-2

Ja

X-CH

Översiktlig
Skandinaviska Glödlampsfabriken AB sin verksamhet från
Lst
undersökning
1897 fram till den 20 februari 1976. Därefter bedrevs annan
har genomförts. verksamhet med inriktning på elektronik i lokalerna av Philips
och andra bolag. Denna typ av verksamhet upphörde helt
någon gång mellan 1980 och 1995. Idag (och sedan dess)
används lokalerna till idrott, cykelförsäljning, skola, kontor,
tryckeri med mera. Skolverksamheten ska utvidgas och
lokalerna behöver säkras så att inga människor exponeras för
giftiga ämnen. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet både mot
ansvarig verksamhetsutövare samt i exploateringsärendet.
Förstudie
Området är förorenat med klorerade lösningsmedel. En del
Lst
avslutadutredningar har gjorts på platsen. Länsstyrelsen är
huvudstudie ej tillsynsmyndighet och har under 2019 initierat ett ärende
påbörjad
gentemot ansvarig part.

*

Buskhyttan 2:7 och 2:14,
(132180, 132141),

Nyköping

Delvis

As

Träimpregnering

1

Huvudstudie
avslutad-åtgärd
ej påbörjad

I samband med arbetet med Ostlänken påträffade Trafikverket
väldigt höga halter PFAS i grundvattnet vid brandgropar i
Skavsta området. Länsstyrelsen har låtit provta
dricksvattenbrunnar i närområdet men inga halter PFAS över
dricksvattenriktvärden påträffades. Objektet bör prioriteras,
dock oklart vilken/vilka verksamhetsutövare som är ansvarig
och därmed också oklart vilken/vilka av de tre
tillsynsmyndigheterna som är aktuell/-a. Ansvarsutredning bör
dock tas fram av. Trafikverket arbetar med ärendet.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet vad gäller flygplatsen.
Gasverk 1861-1910, länsmuseum mm sedan Tillbyggnad på
Kn
1960-talet där gasklocka låg. Huvudstudie avslutad 2012.
Ansvarig saknas. Efterbehandlingsåtgärder genomförts 20182019. Kontrollprogam efter avslutad åtgärd pågår 2020-2021

Många undersökningar har utförts inom f.d sågverksområdet. Lst
Området är utfyllt med slagg och varp etc och höga halter av
b.l.a. koppar, krom, arsenik förekommer. Akut toxiska halter
arsenik har påträffats. En exploatör är intresserad av att bygga
bostäder på platsen, så det pågår både ett plan- och ett
tillsynsärende där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet i båda
fallen. F.d VU har avsatt saneringsmedel på ett låst konto
under en begränsad tid, medlen ska tilldelas exploatören när
denne utfört sanering. Oklart när i tiden åtgärd kommer att
ske.
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*

Stjärnholmsmetallförädlin Oxelösund Ytbehandling av
g, Fiskarstugan 1,
metaller
(132415)
elektrolytiska/kemiska
processer

*

Rådmannen 3 (132712)

Katrinehol Ytbehandling av
m
metaller
elektrolytiska/kemiska
processer

*

Sjösa Gruva (132364)

Nyköpings Industrideponi
kommun

*

Brandövningsplats,
Björshult

Nyköping

Brandövningsplats

1

?

Cr VI,
trikloretylen (tri),
cyanider

Förstudie
avslutadhuvudstudie ej
påbörjad

2-3

Ja

X-CH

Förstudie
avslutadhuvudstudie ej
påbörjad

2

Ja

Cu, Cr, As,
bekämpningsmed
el

Förstudie
avslutadhuvudstudie ej
påbörjad

Ja

PFAS

Förstudie
avslutadhuvudstudie ej
påbörjad

Stjärnholms Metallförädling var i drift mellan 1943 och 1970- Lst
tal. De processer som bedrevs var bland annat förzinkning,
förkromning, förnickling och kromatering. Objektet bedöms
utgöra mycket stor risk (riskklass 1) för hälsa och miljö. Det är
mycket stora känslighet, ämnen med mycket hög farlighet och
lång verksamhetsperiod, som motiverar den höga riskklassen.
MIFO fas 2 utfördes under 2012 med statlig finansiering.
Höga metall (bla Zn- och Ni)- och cyanidhalter påträffades i
ett diket. Boende i området behöver informeras och ytterligare
utredningar behöver göras innan objektet åtgärdas.
Länsstyrelsen har tagit fram en ansvarsutredning och det finns
ingen ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare vid
objektet.
Området ska exploateras för skolverksamhet och äldreboende, Lst
samtidigt är platsen förorenad med klorerade lösningsmedel.
Ärendet startades upp i samband med detaljplanen.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndiget för både föroreningsskadan
samt i exploateringsärendet.
Industrideponi knuten till träimpregnering. Länsstyrelsen har
Kn
utrett vem som är tillsynsmyndighet.

Ett utredningsbehov föreligger i första hand beträffande
förorening av perfluorerade ämnen i grundvatten, ytvatten,
sediment och biota, samt i andra hand i mark. Relativt höga
halter har uppmätts i både grund‐ och ytvatten. I ett första steg
bör förekomsten och spridningen i grundvattnet undersökas
närmare. Även förekomst och spridning av dessa ämnen
dikets/Kvarnbäckens ytvatten och sediment, samt upptag i
akvatiska organismer i bäcken bör undersökas. Förorening av
perfluorerade ämnen i marken vid brandövnings-plattan har
konstaterats i undersökningen. I andra hand bör utbredningen
av markföroreningen kartläggas mera i detalj. Komunen
arbetar med ärendet.

Kn
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*

Larslunds plantskola,
Tuna Sörby 5:2 (132142)

Nyköping

Plantskola

*

Gamla Brandstationen,
Tennishallen 3 (190358)

Nyköping

Brandövningsplats

1-2

Bekämpningsmed Åtgärd
el
pågående

PFAS

Huvudstudie
pågående

Området är ca 70 ha och ligger inom området för Högåsens
Kn
vattenskyddsomårde. Här har Svenska skogsplantor bedrivit
plantskola och handelsträdgård med
bekämpningsmedelshantering. Bekämpningsmedel finns i
mark- och grundvatten och risk finns för spridning till
vattentäkten. Pågående ärende! 2016 förelade Miljönämnden
VU om att genomföra åtgärder. Beslut från Mark och
Miljödomstolen på miljönämndens linje. Verksamheten fick
ingen prövning i Mark och miljööverdomstolen. Miljöenheen
har nu diskussioner med VU om mätbara åtgärdsmål.
Kommunen förelade i nov 2018 om skyddsåtgärder. Beslutet
överklagades, inväntar besked från Lst.
Rening av grundvatten pågår, kolfilteranläggning har
Kn
installerats och är igång sedan 11 april. Analysresultat visar att
filtret fungerar mycket bra, resultatet ligger under SGIs
preleminära riktvärde. Verksamhetsutövaren tittar nu på hur
källan till föroreningen kan saneras. (Miljönämnden förelade
kommunen om att vidta åtgärder för att förhindra spridning av
förorening den 21 juni 2018).
Miljöteknisk markundersökningar har genomförts i omgångar
(2014-2017). Den senaste visade på höga halter av PFAS i
grunfvattnet utanför "pumpgropar". Då fastigheten använts
som brandstation, där hantering av släckmedel och vissa
släckövningar kan ha föregått, har höga halter av PFAS ämnen
uppmätts i grundvattnet. Så länge grundvattnet inte används
för dricksvattenuttag finns det inte något som tyder på att
halter i grundvattnet i sig innebär en risk. Risken uppkommer
snarare då grundvattnet når ytvattnet och förororeningen
hamnar i recipienten. Vattnen på gamla brandstationen
pumpas via dagvattenledningar mot Stadsfjärden för att hålla
nere vattennivåerna och hindrar översvämning på fastigheten.
I detta perspektiv innebär pumpningen sannolikt att
föroreningar snabbare sprids ut till Stadsfjärden och där kan
tas upp av vattenlevande organismer. Kompletterande
undersökningar har genomförts och åtgärdsförslag har tagits
fram.
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*

Fd Granbergs
metallsmälteri, Odlaren
1:1, (133498)

*

Eskilstuna

Industrideponi

1

?

Pb, Hg, PAH,
dioxiner, Cd,
PCB

Inventering
avslutadförstudie ej
påbörjad

Aspnäsets såg, Björkviks- Katrinehol Sågverk med
djupvik 1:11, (132678)
m
doppning

1

Ja

PCP, dioxiner, As Inventering
avslutadförstudie ej
påbörjad

*

Nyköpings Bruk samt
mejeriet och verkstaden,
(132358)

Nyköping

Sekundära metallverk

1

Delvis

Pb, Hg, Cd, Cu,
Zn

Förstudie
avslutadhuvudstudie ej
påbörjad

*

Nålsögat 3, (133428)

Eskilstuna

Tungmetallsgjuteri,
verkstadsindustri utan
hal. lösn.med

1

Ja

PAH, Pb,
trikloretyelen

Förstudie

Omkring 1950 start för deponi. Man kan dela upp
Kn
deponiområdet i två delområden. Har uppmätt förhöjda halter
av arsenik, bly och kadmium på området. Med tanke på
Granbergs metallsmälteris verksamhet bedöms det högst
sannolikt att man dessutom påträffar föroreningar som PAH,
PCB och dioxiner i området. Området delvis består av
fyllnadsmassor och ofta översvämmas och verkar ha en
varierande grundvattennivå och då sediment nedströms är
förorenat bedöms området kunna ha mycket stora
spridningsförutsättningar i mark/gv. Känslighet i mark
bedöms som mycket stor, då området redan i dag finns i närhet
till villaområde och då delar av fastighet kan komma att
bebyggas (?). Känslighet i grundvatten bedöms som stor, då
det finns hushållsbrunnar ca 200 m väster om området.
Objektet behöver undersökas. Ansvaret behöver utredas.
Ansvarutredning klar 2006. Ansvarig finns, men det är inte
Kn
bekräftat att marken är förorenad. Sågverk mellan 1932-1982.
Doppning har pågått sedan 60-talet ev. även tidigare.
Doppning med pentaklorfenol (Servarex) upphörde 1978 och
ersattes av kvartär ammonium förening (Mitrol 48). Tidigare
doppningsmetod/kemikalie okänd, duschning/besprutning
utfördes men vilket medel som använts är okänt. Kommunen
är tillsynsmyndighet och arbetar med objektet.
Höga metallhalter bl a Pb, Hg, Cd, Cu och Zn, nära
Nyköpingsån (riksintresse). MIFO 2 utförd 2006,
kompletterande provtagning och riskbedömning 2008, viss
hälsorisk av ytliga föroreningar. Åtgärder är nödvändiga för
att minska spridningen till Stadsfjärdens sediment. Sanering i
övrigt kan försvåras av kulturmiljöintressen. Flera olika
fastigheter. Ansvarsutredning har utpekat att minst två
fastighetsägare som köpt efter 1 jan 1999 ev kan vara
ansvariga. Förstudie finansierad med statliga bidragsmedel
gjordes 2012. Huvudstudie med åtgärdsutredning behöver
göras.
MIFO fas 2-undersökning utförd 2003. Visst ansvar kan ev
krävas från vu. Det är en öde fastighet utan pågående
verksamhet. Ansvarig finns, Kalix AB. Tri finns i
grundvattnet, metaller i mark också. Undersökning planeras
2016, fastigheten ska exploateras och begäran om planändring
ska göras.

Kn

Kn

9

*

Spelhagen, deponi mm,
(132173)

Nyköping

Avfallsdeponier

1

*

Kungshagens deponi,
brandholmen,
kungshagen, (132178)

Nyköping

Avfallsdeponier

1-2

*

Bränsledepå Shell vid
spårområdet, södra sidan,
Väster 1:42, (132133)

Nyköping

Oljedepå

1

Ej utrett PAH

Huvudstudie
avslutad-åtgärd
ej påbörjad

Delvis

PAH

Förstudie

Ja

Oljeprod.

Huvudstudie

Kommunal deponi ca 1900-1950, inte osannolikt att avfall
Kn
från gasverken hamnade här. En huvudstudie är utförd
sommaren 2007 inför detaljplan. Genom undersökningen har
gränserna för det gamla deponiområdet kunnat fastställas.
Höga halter av tungmetaller, petroleumkolväten och PAH har
påvisats. Cancerogena PAH påträffades frekvent i höga halter
över stora delar av undersökningsområdet och är sannolikt det
som blir styrande för framtida riskbedömningar eller
efterbehandlingsinsatser. Ingen akut risk föreligger men
frågetecken finns om den långsiktiga påverkan på recipienten.
Metangasproduktion utgör en risk som också måste beaktas.
Kontrollprogram för gasmätning pågår. Pågående ärende! Ana
10, 11, 12, Spånten 7, 8 och Spelhagen 1:2 m.fl. Flera olika
verksamheten har varit etablerade på området genom åren.
Undersökningen visar att metaller och kolväten finns ställvis i
området medan deponigaserna framförallt upptäckts i den
sydvästra delen av Spelhagen. Ärendet är en fortsättning från
2012.
Kommunal deponi ca 1950-1964, inte osannolikt att avfall
Kn
från gasverket hamnade här. Fyllnadstipp in på 1970-talet.
Belägen intill Stadsfjärden och bidrar till förorenade sediment
där. Det är troligt att ungefär samma föroreningar kan finnas
här som nyligen påträffats inom Spelhagens deponiområde.
Såväl organiska föroreningar samt metaller har påvisats i jord
och grundvatten i måttliga halter (TRIAD- metoden 2012).
Det dominerande föroreningsproblembet bedöms vara
förekomsten av metan samt höga halter av klorerade
lösningsmedel och bensen. Gasmätningar gjorda 2012 och
2013.
Utredning har visat att Shell avslutade verksamheten före
Kn
1969. Jernhusen som är fastighetsägare har tagit på sig
andrahandsansvar som enbart gäller inom fastigheten. Del av
huvudstudie utförd, oljeförorening i fri fas påträffad. Underlag
för åtgärder med rivning av byggnader och urgrävning av
marken har tagits fram av fastighetsägaren och sanering skulle
sätta igång. Trafikverket motsätter sig kostnadsansvaret.
Detaljplanearbete för Resecentrum pågår.
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*

Bränsledepå BP, vid
spårområdet, norra sidan,
Väster 1:43, (132140)

Nyköping

Oljedepå

1

Ja

Oljeprod.

Huvudstudie
pågående

*

Kjulaås 2:33, (133238)

Eskilstuna

Deponi

1

Nej

Pb, Cu, Ni i
grundvatten samt
PAH i mark

Huvudstudie
avslutad-åtgärd
ej påbörjad

En oljedepå fanns på platsen från 1940-talet och fram till
Kn
1973. Oljedepån drevs av BP, som senare köptes av Statoil
AB som nu uppgått i Circle K. Inom området har det funnits
elva cisterner för petroleumprodukter med en volym mellan 150 m3 vardera. Cisternerna har innehållit olika oljeprodukter
såsom bensin, eldningsfotogen, diesel, bentyl, eldningsolja
m.m.
Ett flertal undersökningar har genomförts på fastigheten och i
riskbedömningar har det konstaterats att delar av den
förorenade marken inom fastigheten behöver saneras för att
minska riskerna för hälsa och miljö. Under 2018 utförde
Cirrcle K en undersökning för att bättre avgränsa föroreningen
inom och utanför fastigheten. Vid undersökningen påträffades
inga föroreningar i jord utanför fastigheten.
Åtgärdsalternativ har presenterats och kostnadsberäknats
utifrån aktuella undersökningsresultat.
Det är klarlagt att Circle K är ansvarig, men då verksamheten
upphörde 1973 ska ansvaret jämkas enligt nu gällande praxis.
Då området är aktuellt för exploatering i samband med nytt
resecentrum för Nyköping avvaktar miljöenheten med vidare
åtgärder intill dess det är klarlagt hur full finansiering av en
efterbehandling ska åstadkommas och vem som lämpligen är
huvudman för en sådan.
Kjula samhälle har tidigare haft en egen vattentäkt och vatten Kn
pumpats från den ås som grustäkten ligger i. Kjula samhälle
har nu fått kommunalt vatten utdraget då dricksvattenkvaliten
från vattentäkten ej var godkänd. Kommunen har nu slutat
pumpa vatten ur täkten varför risk finns att grundvattennivån
stiger där den gamla grustäkten är belägen och att föroreningar
lakas ur då grundvattennivån eventuellt stiger till de
förorenade jordmassorna. Föroreningarna härstammar från att
grustäkten till viss del har fyllts med förorenade massor.
Eventuellt behöver ingen åtgärd ske, kommunen ser över alla
alternativ. Ev kan medel tas från miljösaneringsfonden.
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*

fd Bacho, Brogetorp 3:1,
(132598)

Flen

Verkstadsindustri med halogenerade
lösningsmedel

1

Ja

Trikloretylen,
fluorider

Inventering
avslutad förstudie ej
påbörjad

Objektet bedöms utgöra mycket stor risk (riskklass 1) för
Kn
hälsa och miljö. Det är främst den stora verksamheten,
hanteringen stora mängder kemikalier under vad som bedöms
lång period, spridningsförutsättningar och känsligheten som är
motivet till riskklassen. En ansvarsutredning ska tas fram och
troligtsvis saknas en ansvarig part. Kommunen kommer
troligen prioritera arbete med detta objekt under 2020.

*

fd Malmköpingsortens
Jägarklubb, Malmalundby 4:1, (132565)

Flen

Skjutbana

1

Delvis

Pb, PAH

Inventering
avslutadförstudie ej
påbörjad

*

Fors Ullspinneri, Fors 11,
(132151)

Nyköping

Textilindustri

1

Ej utrett

*

Sedimenten i Ålöfjärden

Oxelösund Övrigt BKL 1

1

Ja

En grov bedömning är att det kan finnas ca 5-7 ton bly på ca
Kn
100000 kvadratmeter (nedfallet av hagel runt varje skeet- och
trapbana begränsas vanligen till en yta av cirka 100000
kvadratmeter) vid hagelbanan och 0,45-1,5 ton i skjutvallen.
En grov uppskattning volym påverkad jord är i intervallet
10000-100000 kubikmeter. Spridningsförutsättningarna
måttliga till stora i mark/gv, Känslighet mark mycket stor pga
närhet till bostäder, Känslighet gv bedöms som måttlig,
skyddsvärde måttligt.
Objektet ligger centrala delen av Nyköping. Här har från allra Kn
första början bedrivits textilindustri och kemtvätt under
namnet Fors Ullspinneri AB. I EBH-stödet är detta två olika
objekt ett för ullspinneriet och ett för kemtvätten. Senare har
här funnits annan industriverksamhet som verkstadsindustri
med ytbehandling (Nymetall), även ett Snickeri (Fors
produktion). Samtliga byggnader används som arbetsplatser
och människor vistas i dem under kontorstid. I en av
byggnaderna genomfördes 2009 en provtagning på
inomhusluften de uppmätta halterna av PAH bedöms inte
orsaka några oacceptabla risker med avseende på
korttidsexponering. Av övriga ämnen kunde inga halter över
rapporteringsgränsen påvisas. Sweco har rekommenderat
ytterligare utredning av orsaken till PAH halterna, tex
undersökning av underliggande mark och/eller husets
byggnads material. Fors 11 har inventerats enligt Mifo fas 1
metodiken och tilldelats riskklass 1. Ansvarig finns ej så ev.
kan bidrag sökas för objektet.
Se SSAB, Stegeludden, exploatering. Stor spridingsrisk pga
Lst
båttrafik. Miljöskyddsgruppens prioriterade objekt där löpande
tillsyn sker.

Inventering
avslutad förstudie ej
påbörjad

Pb, Cd, PAH,
PCB

Förstudie
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*

Vårdkasen 5, Båtsliperi,
(133396)

Eskilstuna

*

Aluphon Ceiling,
Mejeriet 7, (169991)

*

Båtsliperi

1

Ja

PAH

Inventering
avslutadförstudie ej
påbörjad

Båtsliperi. Föroreningssitutationen ska utredas i både sediment Kn
och på land. Okänt spridningsmönster, cyanidrisk. Ansvaret
behöver utredas.

Katrinehol Ytbehandling av
m
metaller

1

Ja

X-CH

Inventering
avslutadförstudie ej
påbörjad

Ställning ska tas till fortsatt arbete om undersökning etc.

Lst

Johanssons
handelsträdgård,
Nävertorp 5:6, (185173)

Katrinehol Plantskola
m

1

?

Bekämpningsmed Inventering
el
avslutadförstudie ej
påbörjad

Ansvarsutredning gjordes ev 2016.

Kn

*

Stjärnviks Kraftverk (OK
3), Stora Hummelvik 1:8,
(132457)

Oxelösund Förbränningsanläggni
ng

1

*

Lotsängen Industrideponi
SSAB, Stora Hummelvik
1:8, (132429)

Oxelösund Industrideponier

1

*

Höganäs AB, Simox,
Stora Hummelvik 1:8,
(132438)

Oxelösund Sekundära metallverk

1

Ja
Ja

*

Järnverkets hamn, Stora
Oxelösund Hamnar Hummelvik 1.8, (190249)
handelstrafik med
miljöfarliga varor

1

*

Aspa, deponering av PCB Oxelösund Industrideponier
haltiga muddermassor,
Stora Hummelvik 1:8,
(132427)

1

Inventering avslutad förstudie ej
påbörjad

Förbränningsanläggning. Pågående verksamhet. Delobjekt
inom SSAB.

Inventering avslutad förstudie ej
påbörjad

Deponi knuten till järn,- stål- och manufaktur verksamhet.
Delobjekt inom SSAB.

Inventering avslutad förstudie ej
påbörjad

Metallverk. Hör till SSABs område.

Ja

Inventering avslutad förstudie ej
påbörjad

Järnverkets hamn, pågående verksamhet, objektet skapat
enligt info från MIFO-inventeringen 2006, område F i den
beskrivningen, MIFO rapporten 2006. Hör till SSAB.

Ja

Inventering avslutad förstudie ej
påbörjad

Avfallsdeponi, muddermassor
Hör till SSAB som pågår.

Ja

Lst

Lst

Lst

Lst

Lst
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*

Ålödeponin
Brannäs 1:2
St Hummelvik 1:8
(190248)

Oxelösund Industrideponi

1

Ja

Inventering
avslutad förstudie ej
påbörjad

Lst
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