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Disposition

• Inledning 

• Risker i ett lite mer allmänt perspektiv – funderingar kring ”kloreratprojekt” 

- hur förorenat är det

- mycket kemtvättar i Skåne!? 

- ”nivå” på provtagning 

- inventering

- restriktionsområden

- riskkommunikation

- Risker med klorerade lösningsmedel – exempel från verkligheten 

(spridning, grundvatten, inomhusmiljö mm)

- Otto Borgs kemiska i Helsingborg (”Blekingegatan”)

- Nisses kemiska i Sibbarp, Osby kommun



Inledning

• Mycket fokus kemtvättar (men riskerna 

med föroreningarna är ju desamma 

oavsett förorenare)

• Risker klorerade lösningsmedel –

spridning i grundvattnet, påverkat 

dricksvatten, hälsorisker, inomhusmiljö 

etc. 

• Men även risker i miljön – mark och 

ytvatten.

• Andra risker kopplade till den här typen 

av föroreningar – ”projektrisker” så som 

val av undersökningsmetoder, vad krävs 

för att vara ”säker”, riskkommunikation 

etc.

• Exempel för att belysa ovanstående



Allmänna funderingar kring ”kloreratprojekt”

• Är alla ”kloreratverksamheter” förorenade?

• Hur ser det t ex ut i Skåne?

• Hur mycket provtagning behövs för att veta?

• När kan man ”släppa” ett projekt?

• Inomhusmätningar eller en mer traditionell miljöteknisk utredning?

• Inventeringen – när vet man allt? (eller tillräckligt iaf…)

• Behov av restriktionsområden?

• Vikten av riskkommunikation!



Är alla ”kloreratverksamheter” förorenade och 
hur ser det ut i Skåne?

• Många kloreratprojekt på Skånes ”priolista”, dock återstår 

det väldigt många att undersöka (även aktiva såklart)!

• Av de som undersökts är de flesta kraftigt förorenade, 

men…

• Västra Götalands ”kemtvättsprojekt” kan ge vissa svar

Objekt Kommun Branschkod Risk-

klass

Tillsyns-

myndighet

Ansvarig 

finns?

Primär 

förorening

Status Kommentar

F.d. kemtvätt på Blekingegatan, Helsingborg Helsingborg Kemtvätt - med 

lösningsmedel

1 Kommun Nej X-CH Genomförande Äldre kemtvätt med lång verksamhetstid, (50 år) i ett villaområde. Reservvattentäkt 700 meter från objektet. Utförda undersökningar visar på 

föroreningar i inomhusluft, porluft, berg och grundvatten. Under hösten 2013 utfördes en delåtgärd avseende inomhusmiljön i en av villorna. 

Arbetet med huvudstudien är avslutat och projektet har beviljats medel för åtgärdsförberedande utredningar vilka är pågående och beräknas att 

avslutas 2019/2020.

F.d. kemtvätt i Sibbarp, Osby Osby Kemtvätt - med 

lösningsmedel

1 Kommun Nej X-CH Genomförande En utredning från 2006/2007 visade på höga halter klorerade lösningsmedel i mark och grundvatten. Föroreningar har även konstaterats i 

djupborrade bergsbrunnar på flera hundra meters avstånd från den f d kemtvätten. En huvudstudie har bekräftat den tidigare bilden av att området 

är kraftigt förorenat och ett förslag på efterbehandlingsåtgärd har tagits fram. Sedan 2015 har SGU gått in som huvudman i projektet i kommunens 

ställe. Medel har beviljats för åtgärdsförbredelser och dessa kommer att pågå under 2018-2019. 

F.d. kemtvätt på Stockholmsvägen 31, Perstorp Perstorp Kemtvätt - med 

lösningsmedel

1 Kommun Nej X-CH Genomförande Förstudie utförd 2012-2013 och huvudstudien genomfördes 2016-2018. Utredningarna visar att föroreningar (främst PCE och i viss mån dess 

nedbrytningsprodukter TCE och DCE) förekommer i höga halter i mark och grundvatten inom fastigheten, vilken ligger i ett bostadsområde och 

inom skyddsområde för grundvattentäkt. Föroreningarna har spridit sig i berggrunden och påträffas i den kommunala grundvattentäkten.En 

ansökan om medel för åtgärdsförberedande arbete har lämnats in till Naturvårdsverket hösten 2018.

F. d. kemtvätt på Nygatan, Hässleholm Hässleholm Kemtvätt - med 

lösningsmedel

1 Kommun Nej X-CH Huvudstudie Äldre kemtvätt som bedrevs i relativt stor omfattning. Den f d tvätten är belägen inom ett bostadsområde. Utförda undersökningar visar på 

föroreningar i jord, porluft och grundvatten. Föroreningen har inte kunnat avgränsas under förstudien. Medel för en huvudstudie är beviljade och 

detta arbetet pågår.

F.d. kemtvätt på Veberödsvägen, Dalby Lund Kemtvätt - med 

lösningsmedel

1 Kommun Nej X-CH Huvudstudie Utförda undersökningar har visat på föroreningar inom aktuell fastighet samt en pågående föroreningsspridning till omgivningen via 

grundvattnet. Huvudstudien avslutades 2012 och en ansökan om medel för efterbehandling för det vanliga saneringsbidraget har tagits fram. Efter 

synpunkter från Naturvårdsverket ska ansökan kompletteras i omgångar. Man har efter det bestämt sig för att söka bostadsbidraget istället, 

eftersom fastigheten är detaljplanelagd för bostäder och man tror att det finns bättre chanser att beviljas bidrag genom det nya bostadsbidraget. 

Arbete pågår med att revidera den gamla ansökan och huvudstudien, så att det passar enligt de nya kraven på bostadsbidraget, och troligtvis 

lämnas ansökan in till länsstyrelsen under våren 2018. 

F.d. Åhlanders kemtvätt, Malmö Malmö Kemtvätt - med 

lösningsmedel

1 Kommun Nej X-CH Förstudie Mycket höga halter klorerade lösningsmedel (perkloretylen och trikloretylen) återfinns i mark och grundvatten. I anslutning till den f d kemtvätten 

finns bostäder. Lokalerna på Alven 23 står tomma. Spridning av föroreningar pågår med all sannolikhet. Föroreningarna härrör från punktkälla. 

Kommunen avser att vara huvudman för fortsatta bidragsfinansierade undersökningar och medel för detta söks inför 2018.

F.d. Kirurgiska Sliperiet, Landskrona hamn Landskrona Ytbehandling av metaller 

elektrolytiska/kemiska 

processer

1 Kommun Nej X-CH Initiering Verksamhet med ytbehandling sedan slutet av 1930-talet. Verksamheten har använt både tri- och perkloretylen. Även kemikaliehantering under ett 

stort antal år i samband med elektrolytisk ytbehandling. Ingen ansvarig har kunnat identifieras vid Länsstyrelsens ansvarsutredning. I samband 

med undersökningarna av Landskrona gasverk har en förorening av klorerade alifater påträffats i grundvattnet i närheten av f d Kirurgiska 

sliperiet.  Länstyrelsen har ansökt om och blivit beviljad bidrag till en förstudie för objektet. Förstudien kommer enligt plan att genomföras 2017 

med Landskrona kommun som huvudman.

F.d. Ehrnbergs Läder, Garvaren 4, Simrishamn Simrishamn Garveri - krombaserad, 

avfettning med TRI

1 Länsstyrelsen Ja X-CH Genomförande F d läderindustri där avfettning (trikloretylen) skett för hudar under ca 30 år. Undersökning/urschaktning av förorenad jord i anslutning till 

nedgrävd cistern utfördes 2000. Mycket höga halter tri uppmättes då i jordprov.  Översiktlig undersökning har skett under 2011 och kompletterats 

2013, 2014, 2015. Höga halter TRI i grundvatten inom två olika delområden, främst området under butikslokalen. Höga halter tri i porluft under 

butikslokal och förhöjda halter i inomhusluft. En åtgärdsutredning har tagits fram 2016. Diskussion om provtagning av djupt grundvatten pågår. 

Hovslagaregatan 16, f.d. kemtvätt Helsingborg Kemtvätt - med 

lösningsmedel

1 Kommun Nej X-CH Förstudie Kemtvätt från början av 1930-talet till 1975. Idag bebyggd med en villa och belägen i ett bostadsområde. Ca 300 m från den tidigare kemtvätten 

finns ett skyddsområde för vattentäkt. En förstudie genomfördes 2013 och kraftig förorening av klorerade alifater påträffades i jorden på 2-3 m 

djup. Det finns även en förorening av oljekolväten. Luften i villans krypgrund är påverkad av klorerade alifater. Medel söks inför 2018 för att driva 

objektet vidare i form av en huvudstudie. 

F.d. kemtvätt på Södra Västkustvägen i Bjärred Lomma Kemtvätt - med 

lösningsmedel

1 Kommun Nej X-CH Förstudie Kemtvätt 1947-1972. Fastigheten omges till viss del av bostäder. Efter att en översiktlig undersökning visat på föroreningar i anslutning till den f d 

tvätten har en förstudie genomförts under 2012. Förstudien bekräftar bilden av att området är kraftigt förorenat och att det troligen finns 

föroreningar i egen fas. Föroreningsspridningen har inte kunnat avgränsas. Medel söks inför 2019 för att driva objektet vidare i form av en 

huvudstudie.

F.d. Pärs kemtvätt, Malmö Malmö Kemtvätt - med 

lösningsmedel

1 Kommun Delvis X-CH Huvudstudie Mycket höga halter klorerade alifater (perkloretylen och trikloretylen) återfinns i mark och grundvatten. I anslutning till den f d kemtvätten finns 

bostäder. Inom kv Bladet 8 finns idag ett grossistföretag. Det har konstaterats att föroreningarna härrör från en punktkälla. I en av byggnaderna 

har genomfört en mätning av inomhusluft och porluft under mark med avseende på klorerade kolväten. Låga halter i inomhusluften men högre i 

mark. Ansvarigt bolag har utfört kompletterande miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar samt upprättat nyttjandemål för en 

riskbedömning. Rapporten har inkommit till Miljöförvaltningen som för närvarande bedömer behov av åtgärder. För att gå vidare krävs en 

fördjupning av ansvarsutredningen.



Hur mycket provtagning behövs?

När kan man ”släppa” ett projekt!

Inomhusmätningar eller en mer

traditionell miljöteknisk 

utredning?



Inventering – när vet man allt? 

(eller tillräckligt iaf…)

Restriktionsområden?

Vikten av riskkommunikation!



F d kemtvätt på Blekingegatan, 

Helsingborg (Otto Borgs kemiska)

• Statliga bidrag – Länsstyrelsen har drivit 
projektet i inledande- och 
förstudieskede. SGU som huvudman 
fr.o.m. huvudstudie

• Kemtvättsverksamhet mellan 1929 och 
1979

• Bostäder (tre stycken villor) byggda på 
platsen

• Nu pågår förberedelseser inför åtgärd

Risker i inomhusmiljön, Spridning i 

berg, Riskkommunikation, Inventering



• Tidigare riskklass 3 – omklassning 2010 
efter att nya uppgifter framkommit –
riskklass 1!

• Översiktlig undersökning 2011 inkl. 
inomhusprovtagning

• Arbets- och miljömedicin inkopplade 
p.g.a. höga halter i inomhusluften

• Förstudie 2012 

• Åtgärd med anledning av föroreningar i 
inomhusluften 2013

• Huvudstudien drar igång 2013 (SGU 
huvudman)

• Åtgärdsförberedelser 2017-2020(?)

F d kemtvätt på Blekingegatan, 

Helsingborg (Otto Borgs kemiska)



F d kemtvätt på Blekingegatan, 

Helsingborg (Otto Borgs kemiska)

Risker utöver inomhusmiljön i 
närområdet?

- Närboende? (porgas)

- Dricksvattenledningar?

- Frukt och grönsaker?

• Spridning – påverkan på 
grundvatten i berg?

- Reservvattentäkt nedströms (sjukhuset)

- Generellt skyddsvärt grundvatten

- Inomhusproblem nedströms p.g.a. 
ytligare grundvattenströmning?



F d Nisses kemiska i Sibbarp, Osby 

kommun

• Statliga bidrag – kommunen huvudman 
för förstudie och huvudstudie. SGU 
huvudman fr.o.m. åtgärdsskedet

• Kemtvättsverksamhet från 1950-talet 
fram till 2001

• Kombinerad tvätt- och bostadsbyggnad

• Nu pågår förberedelser inför åtgärd –
mycket kompletterande utredningar

Spridning i berg, Spridning till ytvatten, 

Restriktionsområden, Inventering 



F d Nisses kemiska i Sibbarp, Osby 

kommun

• Provtagning av brunnen 1996 – höga 
halter PCE!

• Inventering 2002, riskklass 2(!?)

• Kompletterande provtagning i brunnar 
på fastigheten - riskklass 1…

• Förstudie 2007, Huvudstudie 2011-2013

• Beslut om åtgärdsförberedelser 2016 –
pengar 2018-2019… 

• Stor spridning i berg, ökande trend 
sedan produktionsbrunnen togs ur bruk

• Kommunalt vatten indraget, dock 
förslag på omfattande restriktions-
område…

Figur GOLDER 2018



F d Nisses kemiska i Sibbarp, Osby 

kommun

• Troligt spill som orsakat 
föroreningarna på djupet

• Även kraftig förorening i ”ytlig” jord

• Förorenat vatten leddes ut i Helge å 
– kraftig förorening (fri fas) i             
sedimenten

• Risker för ytvatten?

• Inventeringen jätteviktig!

Figur GOLDER 2018

Figur GOLDER 2018



Tack för att ni lyssnade!


