Prioriteringslista över förorenade områden i Gotlands län
Nr

Objekt

Bransch

1

Södervägs brädgård

2

Bilaga 3 upprättad 2018-10-30

Primär
förorening
PAH

Status

Kommentar

Träimpregnering

Riskklass
1

Huvudstudie

Sillen

Övrigt

1

Pb

Huvudstudie

3

Visby flygplats

Flygplats

1

PFAS

Huvudstudie

4

Källungesågen

Träimpregnering

1

As

Huvudstudie

5

Gasverkstomten (Astern Blåklinten)

Gasverk

1

PAH

Förstudie

6

Visby gamla oljeterminal (Badhusparken) Oljedepå

1

PAH

Huvudstudie

7

Hejdeby marmorbrott

Pb, Dioxin

Huvudstudie

Träimpregnering med kreosot. Nedlagd. Förutom att marken är förorenad finns konstaterad förorening av grundvattnet i berg minst 400 från anläggningen. Verksamhet
1950-talet till 2001. Kvarlämnade kemikalier har tagits bort under 2007 mha saneringsförsäkringen. Uppmärksammat föreläggande mot bla ett dödsbo. Ansvarigt bolag
försatt i konkurs.
Bostadsområde i norra Visby. Hus byggda på massor med höga halter tungmetaller och PAH ytligt. Var massorna kommer från är oklart men de kan komma från
gasverkstomten och/eller annan verkstadsindustri. I området finns ett 30-tal fastigheter samt en förskola.
Konstaterad förorening vid brandövningsplats, troligen finns flera källzoner från användning av brandskum. Spridning med grundvatten och ytvatten konstaterad, ett
stort antal brunnar i närområdet är påverkade.
Träimpregnering CCA. Nedlagd på 70-talet. Höga halter arsenik konstaterat i anslutning till impregneringsbyggnaden. Undersökningar under de senaste åren har visat att
utbredningen av föroreningen är större än vad som tidigare var känt.
Höga halter av kreosot (PAH:er), cyanid samt tungmetaller har påträffats. Risk för ånginträngning. Oklart om föroreningssituationen i berggrundvattnet. Boende på och i
anslutning till området. Ligger i sekundär skyddszon av vattenskyddsområde.
Visbys gamla oljedepå. Tidigare har översiktliga undersökningar visat på höga föroreningshalter vid platsen för de gamla cisternerna. Undersökningar under 2014-2015
visar att området är mer än dubbelt så stort. Mycket höga halter PAH:er hittades också vid undersökningen 2014.
Skrot och kabelbränning. Viss verkstadsverksamhet idag. Synliga metallföroreningar. Ligger inom primär skyddszon av vattenskyddsområde.

8

Romatvätten

Förstudie

Konstaterad förorening i mark och grundvatten. Trolig påverkan på allmän vattentäkt. Ligger inom sekundär zon av föreslaget vattenskyddsområde.

9

Takplåten

Klorerade
alifater
Pb

Huvudstudie

Skrotverksamhet sedan början av 60-talet. Mycket höga halter och mängder av metaller, olja i marken. Ligger inom primär skyddszon av vattenskyddsområde.

10

Inventering

Plantskola/handelsträdgård där bl.a. DDT antas ha använts. Inom växthusområdet finns enskild dricksvattentäkt.

11
12
13
14

Bekämpnings
medel
Hg
Okänt
Hg
Hg

Förstudie
Inventering
Förstudie
Förstudie

Nedlagd kvarn där betning med kvicksilver skett. Höga halter kvicksilver finns i marken runt kvarnen. Byggnaden ligger strax intill Varbosån. Viss rasrisk.
Stor deponi med blandat, okänt avfall. Endast delvis övertäckt, läckage till grundvattnet. Ligger inom primär skyddszon av vattenskyddsområde.
Nedlagd kvarn där betning med kvicksilver skett. Höga halter kvicksilver finns i byggnaden som används som sommarbostad.
Nedlagd kvarn där betning med kvicksilver skett. Höga halter kvicksilver finns i byggnaden.

Skrothantering och
1
skrothandel
Kemtvätt - med lösningsmedel 1
1

Annelunds handelsträdgård

Skrothantering och
skrothandel
Plantskola

Sanda Valskvarn
Visby deponi
Hugrajvs kvarn
Endre kvarn

Betning av säd
Avfallsdeponi
Betning av säd
Betning av säd

1
2
1
1

1
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