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10-31
Objekt klassade enligt MIFO fas 2. De första 25 objekten är numrerade i prioritetsordning.

Objekt klassade enligt MIFO fas 1.

Nr Objekt Kommun Branschkod Risk-

klass

Tillsyns-

myndighet

Ansvarig 

finns?

Primär 

förorening

Status Kommentar

1 F.d. BT Kemi södra området, Teckomatorp Svalöv Bekämpningsmedels-

tillverkning

1 Länsstyrelsen Nej Annan-Vad? Genomförande Förorening: Bekämpningsmedel (fenoxisyror, klorfenoler och dinoseb). Lokalisering: Lätt industri samt natur och i anslutning till ytvatten. Saneringen av 

det norra området slutfördes under 2009. För saneringen av det södra området har det tagits fram nya utredningar. Under 2017 har inom projektet pågått 

avslutande projektering och framtagande av upphandlingsunderlag för efterbehandlingsåtgärder. En ansökan om bidrag till efterbehandlingsåtgärderna 

har lämnats in till Naturvårdsverket i september 2017. 

2 Befesa Scandust AB Landskrona Järn, stål och manufaktur 1 Länsstyrelsen Ja Annan-Vad? Förstudie En markundersökning från september 2016 visar att det inom området finns ett flertal punkter där grundvattnet är förorenat med metaller och cyanid. 

Både cyanid total och fri cyanid.Ytterligare undersökningar och en riskbedömning har utförts av bolaget 2017 efter föreläggande från länsstyrelsen. 

Högst föroreningshalter har påträffats inom produktionsområdet som främst är förorenat av tungmetaller och cyanid. En förorening av tungmetaller och 

cyanid i grundvattnet sträcker sig in på grannfastigheten i sydväst och har inte kunnat avgränsas i denna riktning. En schaktsanering har utförts inom 

produktionsområdet där slam har lagrats och en byggnad för detta ändamål ska uppföras. Riskbedömningen visar på ett åtgärdsbehov  och föreslår att 

pumpning av grundvatten utförs för att innesluta och minska cyanidhalterna.

3 Kemira Kemi, Helsingborg Helsingborg Övrig oorganisk kemisk 

industri

1 Länsstyrelsen Ja As Genomförande Kemiras anläggning i Helsingborg är ett av Skånes mest förorenade områden både vad gäller halter och mängder. Främst är As och Hg ett problem men 

det finns även delområden med mkt höga koppar-, bly- och zinkhalter. Under 2010 har ett delområde sanerats. Under 2011/2012 startade ett uppdaterat 

kontrollprogram för grundvatten. Under 2014-2015 har riskbedömningar inkommit för alla delområden (A-J) och 2016 utförs en samlad riskbedömning 

för hela området. Den samlade riskbedömningen avslutas under 2017 och en åtgärdsutredning påbörjas.

4 F.d. Klippans läderfabrik Klippan Garveri - krombaserad 1 Länsstyrelsen Nej Cr Genomförande Sedimentationsdammarna vid Klippans läderfabrik har 1996 sanerats med statliga medel, ca 5 milj kr. Åtgärder genomförs etappvis för olika 

delområden. Etapp1, rivning och sanering av fabriksbyggnader, och etapp 2, efterbehandling villaområdet, har avslutas. Efterbehandling i etapp 3, 

markområdet påbörjades i april 2016 och kommer att avslutas i november 2017. Den sista delen av efterbehandlingsarbetet, anläggande av 

erosionsskydd och sanering av förorenat sediment i Bäljane å, påbörjas först efter det att vattendom beviljats. Preliminärt startar dessa saneringsåtgärder 

sommaren 2018. 

5 F.d. kemtvätt på Bomgatan, Kristianstad Kristianstad Kemtvätt - med 

lösningsmedel

1 Kommun Nej X-CH Genomförande Genomförda undersökningar har visat på stora mängder/höga halter förorening inom den aktuella fastigheten samt en omfattande föroreningsspridning i 

grundvattnet till omgivningen. Åtgärdsförberedande utredningar ledde fram till val om åtgärder med en kombination av schaktning av ytliga föroreningar 

och termisk in situ-sanering av föroreningar på djupet. Naturvårdsverket beviljade 2015 bidrag för de föreslagna åtgärderna. Under 2016 genomfördes 

schaktsaneringen och under hösten 2017 och våren 2018 pågår den termiska saneringen. 

6 Ferrosan, f.d. bekämpningsmedelstillv. i Getinge Eslöv Bekämpningsmedelstillver

kning

1 Kommun Nej Hg Förberedelse Förutom Hg finns även bekämpningsmedel (DDT, DDD och DDE) samt PCB på fastigheten. Via brunnar och ledningar sker en spridning av 

föroreningar till Kävlingeån. Bland annat Hg och DDT har påvisats i sedimenten i ån. Bidrag för åtgärdsförberedelser och åtgärder har beviljats av 

Naturvårdsverket i mars 2014. Under 2017 har bl.a. detaljkartläggningen av föroreningar avslutats. Det har även utförts provschakter för kontroll av 

schaktvatten m.m. Ansökan om tillstånd för kommande saneringsåtgärder kommer att lämnas in i november 2017. Enligt planen genomförs 

saneringsåtgärderna under 2019.  

7 Multo, Skönna mosse, Örkelljunga Örkelljunga Deponi 1 Länsstyrelsen Ja Annan-Vad? Huvudstudie Skönna mosse ligger några hundra meter från den f.d. ytbehandlingsverksamheten Multo i Örkelljunga. Mossen har genom geofysiska undersökningar 

2014 visat sig innehålla uppskattningsvis 70 tunnor av cyanidslam. I torvtäktsområdet finns även klorerade ämnen, bl a trikloretylen. Enligt 

riskbedömningen förekommer akuta risker och en åtgärdsutredning har tagits fram.

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

lösningsmedel

1 Kommun Nej X-CH Huvudstudie 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 plaberade att pågå under 2018-2019.

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

lösningsmedel

1 Kommun Nej X-CH Huvudstudie En utredning från 2006/2007 visar 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 

och åtgärdsförbredelser kommer att påbörjas under 2018. 

10 Trebolit, f.d. takpapptillverkning i Trelleborg Trelleborg Övrig organisk kemisk 

industri

1 Kommun Nej PAH Huvudstudie Utredningar i huvudstudien visar på att det inom objektet finns två större källområden med kreosotföroreningar. Hälso- och miljörisker bedöms finnas på 

sikt bl.a föroreningsrisk för grundvattnet. Det uppskattas att ca 25 ton kreosotolja finns i området. Efter ansökan från Länsstyrelsen beviljade 

Naturvårdsverket i november 2016 bidrag till åtgärdsförberedelser med start för projektet 2018. 

11 Gasverk i kv. Viadukten, Landskrona hamn Landskrona Gasverk 1 Kommun Nej PAH Huvudstudie Huvudstudien har färdigställts våren 2017. Utredningarna visar på omfattande föroreningar av framförallt PAH, cyanid och bly med lokalt höga till 

mycket höga halter. Det finns också platser med fri fas tjära. Det bedöms behöva genomföras åtgärder och de åtgärder som föreslås innebär schakt av 

förorenade jordmassor samt rivning och sanering av befintlig gasklocka. Länsstyrelsen har lämnat in en ansökan om bidrag till åtgärdsförberedelser till 

Naturvårdsverket i september 2017. 

12 F.d. sågverk och träimpregnering i Björstorp Hässleholm Träimpregnering 1 Kommun Nej Dioxin Förstudie Undersökt 2006/2007. Mycket höga dioxinhalter inom ett begränsat område, men det finns även föroreningar av arsenik och pentaklorfenol. 

Miljönämnden i Hässleholms kommun bedömer som tillsynsmyndighet att ansvariga saknar möjlighet att bekosta fortsatta utredningar. Länsstyrelsen har 

ansökt om och blivit beviljad bidrag av Naturvårdsverket till en huvudstudie för objektet. Hässleholms kommun kommer att vara huvudman för 

huvudstudien som påbörjas 2017 och avslutas 2018.    

13 Kemikalieupplag på Åstorp 113:154 Åstorp Industrideponi 1 Kommun Nej Annan-Vad? Genomförande Upplag på en herrelös fastighet av kemikalier där det uppmäts akuttoxiska halter av natrium och sulfat i jord och ytvatten. Det pågår även spridning av 

förorenat lakvatten med mycket höga föroreningshalter. Naturvårdsverket beviljade 2015 bidrag för akuta åtgärder av området med Åstorps kommun 

som huvudman för genomförandet. P.g.a. överklagande av politiskt beslut startde inte åtgärderna enligt tidplanen i beslutet. Naturvårdsverket beslutade 

därför under 2016 att Länsstyrelsen skulle återbetala bidraget. Överklagningsärendet är nu avgjort och kommunen kommer under hösten 2017 att på nytt 

ansöka om bidrag till åtgärder.  

14 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. 

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

lösningsmedel

1 Kommun Nej X-CH Förstudie Förstudie utförd 2012-2013 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. Arbetet med en huvudstudie 

pågår, vilken beräknas vara klar under första delen av 2018.

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

lösningsmedel

1 Kommun Nej X-CH Förstudie 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 söks inför 2018 för att driva objektet vidare i form av en 

huvudstudie.

17 Grevie Jaktskyttebana, Staffanstorp Staffanstorp Skjutbana - hagel 1 Kommun Nej Pb Förstudie Stora mängder och höga halter bly har konstaterats vid den f d jaktskyttebanan. Omårdet är även förorenat av arsenik, antimon och PAH. Området är av 

riksintresse för naturvård och känsligheten bedöms som mycket stor. Bl a utgör området en rik fågellokal. I närområdet finns dessutom stora 

grundvattenuttag från den skyddsvärda Alnarpsströmmen. Risken för spridning i ytvattnet bedöms som stor då flera diken avvattnar området till den 

närliggande Torrebergabäcken. En genomförd förstudie under 2015 har bekräftat föroreningsbilden och medel söks för att fortsätta projektet inom ramen 

för en huvudstudie.

18 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.

19 F.d. Kärråkra impregneringsanläggning, Hässleholm Hässleholm Träimpregnering 1 Kommun Delvis PAH Huvudstudie Området har förorenats i samband med SJ:s impregnering av sliprar. Marken är förorenad av kreosot, koppar, krom och arsenik. Trafikverket bedömer 

området som prioriterat och det har undersökts och utretts i olika omgångar av Trafikverket. Hässleholms kommun är tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen 

har utrett ansvar och bedömt Trafikverket ansvarigt med 25 % skälighet. I dialog har målsättningen varit en frivillg sanering av Trafikverket med delvis 

finansiering med statliga bidrag. Trafikverket har sedan under hösten 2017 meddelat att verket beslutat om att själv finansiera nödvändiga åtgärder med 

100 % varför det inte längre är aktuellt att söka bidrag från Naturvårdverket. 

20 Organisk kemisk industri på Graniten 3, Malmö Malmö Övrig organisk kemisk 

industri

1 Kommun Delvis Annan-Vad? Förstudie Föroreningarna utgörs av Lösningsmedel och PAH. Miljötekniska markundersökningar visar på kraftiga halter av lösningsmedel i jord och grundvatten.  

Kompletterande undersökningar inkom 2012. Avgränsning av föroreningen är inte fullständig. Nuvarande verksamhet (bilskrot) är förelagd att 

genomföra markundersökning med avseende på sin verksamhet.

21 Multo, Örkeljunga, fabriksområde Örkelljunga Ytbehandling av metaller 

elektrolytiska/kemiska 

processer

1 Länsstyrelsen Delvis Cr Huvudstudie Multo m.fl. företag har bedrivit ytbehandlingsverksamhet från 1948 till åtminstone slutet på 80-talet på fabriksområdet.  En fördjupad inventering har 

genomförts 2013. Miljötekniska markundersökningar har genomförts under 2015-2016. Rapport inklusive riskbedömning inkommen under 2016. 

Resultaten visar på ställvis mycket höga halter av främst metaller.  En åtgärdsutredning håller på att tas fram som ska vara färdig i början av 2018.

22 Verket 3, 4, 5 Malmö f.d. Gasverk 1 Kommun Ja PAH Förstudie Ett stort antal mindre undersökningar har utförts inom kvarteret. En undersökning från 1996 visade höga halter av opolära och aromatiska kolväten, 

VOC samt förhöjda halter av cyanid, arsenik och bly har i marken, medan grundvattnet uppvisar kraftigt förhöjda halter av opolära och aromatiska 

kolväten samt PAH. Undersökningar i delar om kvarteret från 2004, 2005 och 2007 visar på PAH, bensen och petroleumförorening i mark över MKM. 

Kompletterande undersökningar har utförts under 2015 av verksamhetsutövare på frivillig basis. Resultaten bekräftar tidigare påträffade föroreningar och 

visar på ännu högre PAH- och bensenhalter inom Verket 3. Ansvarsutredning och riskklassning har presenterats under 2015. Någon ansvarig finns inte 

då den förorenande verksamheten lades ner innan 1 juli 1969. E.ON driver en process kring ansökan om det nya bidraget för bostadsbyggnade. I denna 

process har ansvarsutredningen kompletterats och förtydligats av miljöförvaltningen. Parallellt med detta har förorening av PAH påträffats i frifashalter i 

marken  i nära anslutning till Verket, i Industrigatan och inom kv Spårvägen.  

23 Perstorp Industripark, äldsta området Perstorp Övrig organisk kemisk 

industri

1 Länsstyrelsen Ja PAH Förstudie Industriområde i ett par hundra år. Komplex och varierande föroreningsituation förväntas. Under 2010 har en översiktlig miljöteknisk markundersökning 

genomförts och en mer fördjupad utfördes 2014. PFAS har upptäckts och är för närvarande prioriterat för utredning. Delrapportering under 2017 och 

avslutande rapportering sker våren 2018.

24 Perstorp Industripark, Storarydsdammen Klippan Övrig BKL 1 (damm) 1 Länsstyrelsen Ja Huvudstudie Storarydsdammen nedströms Perstorp industripark användes som sedimentationsdamm mellan 1961 och 1972 då det nuvarande reningverket byggdes. 

Dammen har tagit emot en stor mängd föroreningar från industrierna och under 2008-2015 har undersökningar och riskbedömning utförts. 

Riskbedömningen revideras under 2016 och Länsstyrelsen klassar upp objektet till riskklass 1.

25 Eslövs gasverk Eslöv Gasverk 1 Kommun Delvis PAH Huvudstudie Gasverket ligger nära befintliga bostäder och förbrukade massor har deponerats på inom objektet. Undersökningar visar på mycket höga halter av ffa 

PAH:er och cyanider. Det f d gasverksområdet utgörs idag av både allmän park- och industrimark. I februari 2016 undersöktes en del av fastigheten och 

sanering planeras i samband med kommande utbyggnad av industrin. Ansvarsutrednig och översyn av riskklassen har genomförts under 2016. 

Bidragsmedel för undersökningar söks för 2018. 

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. 

Höganäs AB delområde C, Gasverk Höganäs Gasverk 1 Länsstyrelsen Ja PAH Förstudie Gasverk, från 1941 till 1961. Inga av de gamla gasverksbyggnaderna finns kvar. Tjärföroreningar finns i mark och vatten. Området är även undersökt 

vid flera tillfällen, senast under 2012. Fri fas av tjära påträffas i området. Bolaget har i sin strategi (godkänd  2014 och reviderad 2016) uttryckt att 

vidare utredningar är nödvändiga.

Höganäs AB, norra delen av Argus 3 Höganäs Organisk kemisk industri 1 Länsstyrelsen Ja Oljeprod. Förstudie Fastigheten Argus 3 har tidigare tillhört  Höganäs AB som bedrivit industriell verksamhet i området i mer än 100 år. Precis norr om aktuell fastighet har 

det legat en ”kemisk fabrik” som bl a tillverkat träkonserveringsmedel i stora mängder. Inom fastighetens nordvästra del finns en konstaterad förorening 

som kontrolleras i ett kontrollprogram (grundvatten). Föroreningen som består av bl a petroleumkolväten, PAH och ställvis PCB och arsenik är inte 

avgränsad norrut. Anläggning för tillverkning av keramiska produkter. Järnpulververk har delvis legat på fastigheten. Tillverkning av tjärprodukter, färg 

och plast har skett delvis på fastigheten.  Undersökning har under 2012 genomförts i fastighetens norra delar. Enligt bolagets strategi (godkänd 2014 och 

reviderad 2016) ska området undersökas vidare, mest med hänsyn till fri fas olja. 

Höganäs AB, område D, Kemiska fabriken Höganäs Organisk kemisk industri 1 Länsstyrelsen Ja Annan-Vad? Förstudie Tillverkning av organiska ämnen, 1917-1975. Inventering, motsvarande MIFO fas 1, utförd av Höganäs AB. Inom området har det tidigare funnits 

anläggningar för tillverkning av vattenreningsmassor, träskyddsfärg,  motorbrännolja, smörjolja, fenol- kresol, xylenol, beck och paraffin baserat på 

destillation av stenkolstjära. Området är under utredning. Provtagning skedde 2012. Enligt bolagets strategi (godkänd 2014 och reviderad 2016) ska 

området undersökas vidare.

Boliden Bergsöe AB, Landskrona Landskrona Sekundära metallverk 1 Länsstyrelsen Ja Pb Förstudie Återvinningsverksamhet sedan 1940-talet, främst bly men även koppar och tenn. Biprodukter har använts för utfyllnad av mark. Bolaget har tagit fram 

en riskbedömning, uppdaterat program för grundvattenkontroll och en åtgärdsutredning. Beslut ang grundvattenkontroll har tagits under 2017 och 

kommer att tas för åtgärdsutredningen.

F.d. Standard färg AB i Annelöv Landskrona Färgindustri 1 Kommun Ja Annan-Vad? Huvudstudie Förorening: toluen och xylen i mycket höga halter i både jord och grundvatten. Ansvarsutredning utförd, ansvarig finns. Ansvarigt bolag utfört 

markundersökningar under hösten 2010 och det finns visst åtgärdsbehov. Under 2012 har undersökningar motsvarande en huvudstudie genomförts. 

Utredning av ansvar pågår.

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 2018 för att driva objektet vidare i form av en huvudstudie.

Lomma Hårdkrom Lomma Ytbehandling av metaller 

elektrolytiska/kemiska 

processer

1 Länsstyrelsen Ja Cr Huvudstudie På fastigheten bedrivs ytbehandlingsverksamhet. Grundvattnet är förorenat av krom. Pumpning av krompåverkat vatten har skett sedan mitten av 90-

talet. Viss provtagning har skett i samband med tidigare incidenter. Fastigheten har under 2010 omklassats till riskklass 1 i fas 2. Fastigheten undersöktes 

delvis 2012.  Under 2013 skedde en kompletterande undersökning för att bedöma spridning i vertikalled. Bolaget har förelagts att utföra en 

kompletterande undersökning hösten 2015. Föreläggande har överklagats men fått avslag i miljödomstolen och  miljööverdomstolen gav inte 

prövningstillstånd. 

Oljehamnen i Malmö (omfattar ca 30 fastigheter) Malmö Oljedepå 1 Kommun Ja Oljeprod. Förstudie Oljehamnen är ett samlingsnamn för  ca 30 fastigheter. På samtliga objekt finns oljedepåer. Översiktliga mark- och grundvattenundersökningar finns 

utförda på flertalet fastigheter. Resultaten visar att av oljehamnen är kraftigt förorenad av bl a oljeprodukter och PAH. Risk finns för urlakning och 

spridning till Öresund.  Miljöförvaltningeninitierade under 2013  ett oljehamnsprojekt för att få en helhetsbild över föroreningssituationen och få aktuella 

VU att samarbeta när det gäller eventuella åtgärder. Riskbedömning och åtgärdsmål har tagits fram och under 2017 har tillsyn av framtagna åtgärdsmål 

för området och en eventuell framtida grundvattenkontroll utförts.

F.d. pesticidtillverkning på Heliotropen 6, Malmö Malmö Bekämpningsmedels-

tillverkning

1 Kommun Delvis Annan-Vad? Förstudie Bekämpningsmedel i byggnader och i grundvatten. Område i anslutning till bostäder som är förorenat av den verksamhet som tillverkat 

bekämpningsmedel (bl a dinoseb) på platsen. Ett kontrollprogram för grundvatten finns upprättat. Rivning av byggnader har slutförts.  Miljötekniska 

markundersökningar har genomförts 2013 och en riskbedömningredovisades 2015. Under 2015 har även en ansvarsutredning tagits fram. 

Kompletterande provtagningar av grundvatten och i marken på delar av fastigheten har gjorts under 2016 i syfte att ytterligare avgränsa och utreda 

hotspots inför avhjälpandeåtgärder.Anmälan om avhjälpande är inlämnad 2017 och beslut om försiktighetsmått är fattat med sista dag för genomförande 

2018-09-30.

Gullviksfabriken, f d pesticidtillverkning i Malmö Malmö Bekämpningsmedels-

tillverkning

1 Kommun Ja Annan-Vad? Huvudstudie Höga halter av metaller och PAH i villaträdgårdar. Kommunen har förelagt den ansvarige att avgränsa föroreningarna och utökade provtagningar har 

påbörjats. Provtagning av mark, grundvatten och inomhusluft pågår. Utvidgad provtagning i oktober 2010 och hösten 2011. Föroreningen är så när som 

avgränsad. Förnyad avgränsning av föroreningarna utförd, redovisad och godkänd av miljönämnden. Beslut om godkännande är överklagat och  

avgörande från länsstyrelsen 2016 är överklagat till mark- och miljödomstolen. Dom har ännu inte meddelats. 

Oljedammarna, Malmö hamn (norr om Råoljan 2) Malmö Oljedepå 1 Kommun Ja Annan-Vad? Förstudie Översiktliga undersökningar av sediment har utförts i fem dammar vars vatten mynnar ut i Öresund. Dammarna fungerar idag som sedimentations- och 

fördröjningsmagasin. Syftet från början var som buffert mot oljespill.  Va SYD har låtot utföra undersökningar som konstaterar att föroreningarna har 

spridits i mark, grundvatten och havsområdet, men eftersom VA Syd inte anser sig ansvariga så har man inte velat gå vidare med åtgärder. Föreläggande 

om åtgärdsförberedande undersökningar har meddelats och överklagats.

Pesticidtillverkning på Graniten 2, Malmö Malmö Bekämpningsmedelstill-

verkning

1 Kommun Nej Annan-Vad? Initiering Föroreningarna utgörs av lösningsmedel, olja, metaller, PAH mfl. På platsen har det bl a funnits pappfabrik och kemisk fabrik (BT Kemi bedrivit 

verksamhet på platsen). Ansvarsutredning återupptagen och ingen ansvarig har hittats. Medel för en förstudie med kommunen som huvudman söks inför 

2018.

Oljedepå på Mineraloljan 3, Malmö Malmö Oljedepå 1 Kommun Ja Oljeprod. Genomförande In -situ sanering fortgår enligt planerna. Ett delområde är  färdigsanerat. Sanering inleddes hösten 2008. Miljöförvaltningen har fått in slutrapporter för 

flera delar av fastigheten som ska bemötas. In-situsaneringen har främst fokuserat på grundvatten, åtgärder avseende mark diskuteras för närvarande. 

Fastigheten är en del av oljehamnen. Kontrollprogrammet för fastigheten fortsätter. Insitusanering inne i slutskede. Då insitusanering enbart omfattat 

grundvatten har miljöförvaltningen även förelagt ansvarig att undersöka marken.Beslut om markundersökning är överklagat, inväntar beslut.

Järnvägen 1:4 Malmö Järnväg - fri fas tjära 1 Kommun Nej PAH Förstudie Fastighetsägaren har under 2015 genomfört en översiktlig miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Undersökningen påvisade tjära i fri fas 

inom uppskattningsvis 2000 kvm mellan 1-7 meter under markytan. Miljöförvaltningen har i en ansvarsutredning fastställt att det inte finns någon 

förorenare som har ansvar för att bekosta utreda/åtgärda föroreningen. Jernhusen kommer att söka medel från statliga järnvägssaneringsfonden som 

trafikverket tillhandahåller. Det som hänt under 2016 är att Jernhusen har upprättat ett civilrättsligt avtal med Trafikverket avseende ansvar för 

föroreningar och medel till kompletterande miljötekniska undersökningar. Miljöförvaltningen inväntar under hösten 2016 en provtagningsplan för 

kompletterande undersökningar.

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.

Perstorp Industripark, Lack-området Perstorp Övrig organisk kemisk 

industri

1 Länsstyrelsen Ja Annan-Vad? Huvudstudie Gammalt industriområde där flera markundersökningar har utförts och det finns en konstaterade förorening (fenoler) där halterna i grundvattnet bedöms 

som mycket höga.  Bolaget har tagit fram en strategi för hur man ska arbeta med föroreningarna framöver. Kontroll sker via ett kontrollprogram. 

Halterna har varierat mycket under senare år och en utredning ang ev orsaker till dessa variationer pågår. Avrapportering sker 2017.

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

avfettning med TRI

1 Länsstyrelsen Ja X-CH Genomförande F d avfettning (trikloretylen) 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 2012, 2013 och 2014. Höga halter 

TRI i grundvatten inom två olika delområden. En åtgärdsutredning har tagits fram.

Malmö Airport, Sturup Svedala Flygplats 1 Länsstyrelsen Ja Annan-Vad? Huvudstudie Från flygplatsens brandövningsområde har föroreningar, främst i form av perfluorerade ämnen (t ex PFOS), spridit sig till grundvattnet och via 

dräneringssystem ut i omkringliggande ytvatten. Förhöjda halter PFOS i närliggande Fjällfotasjön. Fördjupade undersökningar har utförts och en åtgärd, 

i form av ett filter för dräneringsvatten har installerats. Under hösten 2012 utfördes en större skyddsåtgärd för att bättre samla in förorenat grundvatten i 

samband med ombyggnad av brandövningsplatsen. Kontrollprogram för ytvatten finns vilket omfattar ytvattenprovtagning och provtagning av fisk. En 

nulägesrapport har tagits fram under 2016/2017 för att samla material från flera utvärderingar och undersökningar i samma dokument och för att 

utvärdera vad för kompletteringar som behöver utföras.

Trelleborgs kolgasverk, kv. Signalen Trelleborg Gasverk 1 Länsstyrelsen Ja PAH Huvudstudie En större undersökning utfördes under 2009-2010 på fastigheten Signalen 20. Undersökningar på grannfastigheten Signalen 19 har utförts och fokus 

under 2013-2014 har varit riskerna för grundvattnet. Riskbedömningen har uppdaterats och riskerna vad gäller spridning i grundvattnet har utretts 2015-

2016. Under 2016 och 2017 har Länsstyrelsen utrett ansvaret då objektet gå mot en åtgärdsfas. Trelleborgs kommun har inlett en planprocess för 

byggnation av bostäder och kommer att söka statligt bidrag för bostadsbyggande.

F.d. Tings Industrier i Nöbbelöv Kristianstad Övrig organisk kemisk 

industri

1 Länsstyrelsen Nej Oljeprod. Initiering Mindre undersökning 2001 indikerar mycket höga halter föroreningar i ffa grundvattnet. Jordprover har inte analyserats. Länsstyrelsens 

ansvarsbedömning visar att det inte finns någon ansvarig. Trafikverket har under 2016 provtagit sediment i Ryabäcken (med anledning av 

ombyggnationen av E22:an som är ca 350 m bort) samt två skruvborrprovtagningar i banvallen i närheten av Tings industrier. Provtagningen visade inte 

på att betydande förorening ha spridit sig från fastigheten. 

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. AB Ängelholms Kromläderfabrik Ängelholm Garveri - krombaserad 1 Kommun Delvis Cr Förstudie Halterna är mycket höga. Farlighet, haltnivåer och bedömd mängd gör att verksamheten f.n. placeras i riskklass 1, mycket stor risk.
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