
Bilaga 3. Beskrivning av Länsstyrelsen Skånes bidragsobjekt 

Objekt i åtgärdsfas 

För närvarande pågår efterbehandlingsprojekt finansierade med statliga medel vid åtta objekt i 
länet. 
 
BT Kemi, Svalövs kommun 
Ett av de mest prioriterade av länets förorenade områden är det f d BT Kemi-området i 
Teckomatorp och Naturvårdsverket beslutade 2004 att införa objekt BT Kemi i åtgärdsramen 
för Länsstyrelsen i Skåne län. Föroreningarna i området utgörs av kemiska bekämpningsmedel 
som fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler. Åtgärder i det norra området kom igång under 
våren 2008 och avslutades i slutet av 2009 innefattande avslutningsåtgärder med skapande av ett 
rekreationsområde. Huvudman för projektet är Svalövs kommun. Totalt inom det norra 
området har det sanerats ca 75 000 ton förorenad jord, innehållande ca 8 ton förorenande 
ämnen. En slutrapport av saneringen av det norra området redovisades 2011.   
 

På det södra området har kompletterande undersökningar visat på större föroreningsmängder än 

vad tidigare kartläggning visat. Situationen har lett till utökade åtgärdsinsatser och därmed ökade 

kostnader i projektet. Projektet har tagit fram nya utredningar och i början av 2010 lämnat 

underlag och förslag till åtgärder för det södra området. Diskussioner har pågått mellan 

kommunen, länsstyrelsen och Naturvårdsverket om lämplig strategi för fortsättningen av 

saneringen inom det södra området. Enligt den överenskomna strategin fortsätter projektet i tre 

etapper med mellanliggande avstämningar och bidragsansökningar. De första två etapperna 

innebär åtgärdsförberedelser vilka startade 2011. Hittills har förberedelserna innefattat moment 

som inlösen av fastigheter, flytt av pågående verksamheter, rivning av byggnader samt 

kompletterande undersökningar och utredningar. Som ett resultat av förberedelserna 

redovisades under 2016 en uppdaterad huvudstudie med förslag till slutligt åtgärdsalternativ. 

Efter granskning har huvudstudien godkänts av länsstyrelsen och av Naturvårdsverket. Fortsatta 

förberedelser har bl.a. innefattat detaljavgränsning av föroreningar, framtagande av 

upphandlingsunderlag och en bidragsansökan gällande slutlig åtgärd. Ansökan om bidrag till 

åtgärder för det södra området har lämnats in av länsstyrelsen till Naturvårdsverket i september 

2017.   

 
Klippans läderfabrik, Klippans kommun  
Klippans läderfabrik har sedan många år varit ett av länsstyrelsens mest prioriterade förorenade 
områden. Föroreningarna i området består framförallt av krom och arsenik. År 2007 fördes 
objektet in i åtgärdsramen för Skåne län med Klippans kommun som huvudman. 
Efterbehandlingsåtgärderna har delats in i tre etapper; rivning och sanering av 
fabriksbyggnaderna, sanering av villaområdet och sanering av markområdet. Etapp markområdet 
innefattar bl.a. sanering av mark under fabriksbyggnader, utfyllnadsområdet samt åtgärder i 
Bäljane å.  
 
Under 2011 genomfördes rivningen av fabriksbyggnaderna och en slutrapport för etappen har 
tagits fram. Saneringen av villaområdet genomfördes även den till större delen under 2011 och 
avslutades under 2012. I april 2016 startade åtgärderna för den tredje och sista saneringsetappen 



av objekt Klippans läderfabrik. Saneringen har utförts i olika delområden med början i det s.k. 
fabriksområdet. Åtgärdsarbetet har gått fort framåt och tidplanen för upphandlad entreprenad 
kommer har kunnat förkortas från planerade tre säsonger (2016-2018) till en period på ca 1,5 år 
och därmed kunna avslutas i november 2017. Därefter återstår att sanera ett avslutande 
delområde som innebär muddring i Bäljane å samt anläggande av erosionsskydd. Innan dessa 
åtgärder kan starta behöver finnas en vattendom. Projektet har lämnat in en ansökan om tillstånd 
till vattenverksamhet till miljödomstolen i februari 2017.   

 

F.d. kemtvätt på Bomgatan, Kristianstads kommun 
Det finns uppgifter om att kemtvättsverksamheten startade på platsen redan 1906 och den 
upphörde inte förrän i slutet av 1980-talet. De gamla kemtvättsbyggnaderna revs 2001 och 
fastigheten är sedan dess obebyggd. Objektet är beläget inom industriområdet Långebro i 
Kristianstads sydvästra del. Trots att det handlar om ett industriområde bedöms känsligheten 
som mycket stor, framför allt beroende på det skyddsvärda grundvattnet som sträcker sig på 
stort djup i glaukonitsandstenen under stora delar av Kristianstadsslätten. Bland annat förser 
vattenförekomsten Kristianstads tätort med dricksvatten.  
 
Efter att objektet MIFO-inventerats lät länsstyrelsen utföra en första översiktlig undersökning på 
fastigheten 2004. Området visade sig vid undersökningen vara kraftigt förorenat av klorerade 
alifater som skulle kunna innebära ett hot mot grundvattnet i området. Kommunen har tagit på 
sig huvudmannaskap och sedan 2008 har det pågått undersökningar och utredningar för att 
komma fram till hur objektet ska kunna åtgärdas. Undersökningarna under huvudstudieskedet 
bekräftar tidigare provtagningar och visar på kraftiga föroreningar inom fastigheten. Man har 
även påvisat en stor spridning i det ytliga grundvattnet och man har hittat föroreningar i 
grundvattnet 100-tals meter från objektet. Provtagning i ett flertal djupborrade brunnar runt om 
i Kristianstad visar dock inte, än så länge, på några föroreningar som kan härröras till 
kemtvätten.  
 
Huvudstudien färdigställdes under 2011 och en ansökan om medel för efterbehandling lämnades 
in till Naturvårdsverket i början av 2012. Projektet beviljades då medel för åtgärdsförberedande 
utredningar och åtgärder. Syftet med dessa utredningar och åtgärder var bland annat att närmare 
kartlägga föroreningssituationen inom objektet samt visa på hur hydrogeologin ser ut. 
Uppgifterna har sedan legat till grund för att avgöra vilka metoder som lämpar sig bäst för den 
slutliga efterbehandlingen.  
 
En ansökan om medel för efterbehandling lämnades in till Naturvårdsverket i december 2014. 
Vissa kompletteringar av ansökan gjordes därefter av länsstyrelsen och i september 2015 
beviljade Naturvårdsverket bidrag till efterbehandlingsåtgärder av objektet. Under 2016 har 
första delen av åtgärden genomförts – en schaktsanering av de mer ytligt liggande 
föroreningarna. Den termiska delen av saneringen överklagades i upphandlingsskedet varför 
projektet försenades något. Under våren 2017 påbörjades arbetet med etableringen av den 
termiska delen. I september 2017 sattes den termiska behandlingen igång vilken kommer att 
vara i drift till våren 2018, då man bedömer att marken kommer att vara tillräckligt sanerad.  
 
Ferrosan, f d bekämpningsmedelstillv. i Getinge, Eslövs kommun 
På fastigheten har bedrivits verksamhet med tillverkning av fenylmercuriacetat samt även viss 
laboratorieverksamhet. Verksamheten har historiskt bedrivits mellan åren 1947 till 1968. 



Samtliga byggnader på fastigheten har rivits varav den sista byggnaden revs i mitten av 1980-
talet. Därefter har fastigheten i stort sett legat öde. Fastigheten angränsar norrut till samlad 
bostadsbebyggelse och gränsar till Kävlingeån i nordost.  
 
Huvudstudiens undersökningar visade på omfattande föroreningar av framförallt kvicksilver och 
DDT i mark inom fastigheten och inom det s.k. åbrinksområdet invid Kävlingeån. Det 
förekommer även föroreningar i mark av olja, PCB och metaller. Enligt riskbedömningen pågår 
spridning av föroreningar, främst kvicksilver och DDT, via ledningar och genom erosion i 
åbrinken. Spridningen har historiskt gett upphov till förhöjda halter av föroreningar i mark- och 
sedimentområden nedströms fastigheten. Det har även påvisats spridning i kommunens VA-nät 
inom bostadsområdet i Getinge. På grund av höga föroreningshalter i marken finns risk för 
människors hälsa. Akuta risker kopplat till intag av jord som är förorenad med DDT kan inte 
uteslutas. De höga föroreningshalterna i mark innebär även risker för miljön, bl.a. på grund av 
spridning till den skyddsvärda Kävlingeån. Risksituationen bedöms långsiktigt kunna kvarstå 
eftersom de förorenande ämnena är mycket långlivade.   
     

Under 2017 har åtgärdsförberedelser fortsatt med bl.a. kompletterande undersökningar och det 

har även genomförts provschaktning för kontroll av schaktvatten m.m. Resultaten från 

detaljkartläggningen ger en något reviderad bild av föroreningars utbredning i området. Enligt 

resultaten bedöms också omfattningen av den kommande saneringen bli mindre än förväntat. 

Bedömningen är att ca 8 000 m³ förorenade massor behöver tas om hand jämfört med 

huvudstudiens tidigare uppskattning av ca 13 000 m³. På grund av överklagan av upphandling i 

projektet har tidsplanen behövt förlängas. Enligt planen kommer nu huvuddelen av 

saneringsentreprenaden att genomföras under 2019. Innan åtgärder startar kommer tillstånd att 

sökas hos mark- och miljödomstolen. Enligt nuvarande tidplan lämnas ansökan in till domstolen i 

november 2017. 

 
F d kemtvätt på Blekingegatan, Helsingborgs kommun 
Kemtvätten, som drevs under namnet Otto Borgs Kemiska, var i drift på platsen från 1933 till 
1969. Från 1970-78/79 drevs tvätten av en annan verksamhetsutövare, Rektorns Kemiska tvätt. 
Under hela perioden har perkloretylen använts som tvättvätska men eventuellt har även andra 
typer av tvättvätskor förekommit. Tvätten bedrevs i en industribyggnad i ett plan men där det 
fanns källare under delar av byggnaden. Förutom kemtvätten fanns det i denna industrilokal även 
en såpafabrik. Byggnaden revs 1979 och fastigheten styckades upp i tre. På dessa nya fastigheter 
byggdes tre villor.  
 
Under 2011 och 2012 genomfördes inledande miljöteknisk markundersökning samt förstudie 
med Länsstyrelsen som huvudman. Undersökningarna omfattade provtagning av framförallt 
porgas, grundvatten och inomhusluft. Resultaten visade på spår av perkloretylen i samtliga 
porgaspunkter och man uppmätte även höga halter föroreningar inomhus. En kombination av 
djupt liggande grundvatten och svårborrad geologi (sand och sandsten) medförde att grundvatten 
endast provtogs i ett par punkter. Höga föroreningshalter påträffades på 10-12 meters djup 
vilket visar att det pågår en föroreningsspridning från det misstänkta källområdet. 
Undersökningarna i huvudstudien, där SGU varit huvudman, förstärker bilden av kraftig 
förorening i det djupa grundvattnet och föroreningar påträffas ända ner till 40 m djup. Den 



ytliga påverkan av föroreningarna ser ut att vara avgränsad till de närmast omgivande 
fastigheterna och framför allt fastigheten där kemtvätten var belägen.  
 
Med anledning av föroreningssituationen på platsen, i kombination med riskerna för boende 
samt det skyddsvärda grundvattnet i området, gör Länsstyrelsen bedömningen att objektet är 
fortsatt mycket högt prioriterat. Huvudstudien färdigställdes 2015. Under 2016 och 2017 har 
det pågått omfattande diskussioner med såväl kommunen, fastighetsägarna och Naturvårdsverket 
om fortsättningen av projektet. En ansökan om medel för åtgärdsförberedelser lämnades in 
under våren 2017 och i maj beslutade Naturvårdsverket om medel, fördelade över tre år, för 
arbetet. Det pågår diskussioner hur tillträdesfrågan till fastigheten ska lösas så att de 
undersökningarna kan fortsätta under 2018.  
 
Trebolit, f d takpapptillverkning, Trelleborgs kommun  
Under slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet bedrev den kemiska fabriken Phyllaterion 
AB tillverkning av diverse kemiska produkter från bl.a. stenkolstjära. Fastigheten för den 
tidigare verksamheten ligger i centrala Trelleborg, ca 400 meter från en av kommunens 
vattentäkter (dock är den inte i bruk för närvarande). Utredningar som gjorts i huvudstudien 
visar att en kreosotliknande förorening i vätskeform (”kreosotolja”) finns i marken i två större 
källområden inom Phylatterion 31. Merparten av föroreningarna bedöms finnas ner till ca 6 
meter under markytan. Kalkberget är beläget 8 till 10 m u my. Ytligt inom fastigheten finns 
också fasta biprodukter med höga halter av tjärämnen (PAH). Dessa utgör dock endast en risk 
vid vistelse på platsen då ingen spridning sker från dessa. 
  
Hälsoriskerna vid nuvarande förhållanden på platsen (inhägnad fastighet utan verksamhet) samt 
på omkringliggande fastigheter bedöms vara små då föroreningarna inte ligger direkt i markytan. 
Vid eventuella markarbeten inom fastigheten finns däremot akuta och allvarliga hälsorisker om 
inga skyddsåtgärder vidtas. Ingen betydande föroreningsspridning till kalkberget sker idag. Bl.a. 
beror det på att det finns ett övertryck i kalkbergsakvifären. På längre sikt utgör dock 
kreosotföroreningarna betydande och allvarliga miljö- och hälsorisker. Uppskattningsvis finns ca 
25 ton potentiellt rörlig kreosotolja som långsamt sprids horisontellt ut från källområdena. 
Detta innebär att riskbilden ökar över tid i omgivningen och att det förorenade området sakta 
ökar i omfattning. Åtgärdsbehovet bedöms som tydligt. 
 
Åtgärder planeras ske inom huvudfastigheten (Phylatterion 31), vid angränsande gata samt vid 
fyra villafastigheter öster om huvudfastigheten till vilka föroreningar har spridits. Sanering är 
tänkt att utföras genom schaktning av förorenad jord men i förslaget ingår att jämsides utreda en 
in situ-åtgärd vilken skulle kunna minska behovet av schaktning. Bidrag till åtgärdsförberedelser 
är beviljat av Naturvårdsverket i november 2016 med uppstart förberedelserna i januari 2018. 
 
F d kemtvätt i Sibbarp, Osby kommun 
Den före detta tvätten, som ligger i Sibbarp vid Helge å, var aktiv från mitten av 1950-talet fram 
till 2001. På platsen har man bedrivit både kem- och vattentvätt. Framförallt från 50-talet fram 
till 1970 tvättades mycket kemtvätt med perkloretylen som tvättvätska. Mellan 1970 och 1987 
ska det enligt uppgift endast ha bedrivits vattentvätt för att under de sista åren, åter igen, tvättats 
med perkloretylen om än i liten skala. Processvatten från tvätten avleddes tidigare direkt till 
Helge å och det finns också uppgifter som tyder på att destillationsrester och dyl. grävdes ner på 
tomten. Under 1990-talet påvisades föroreningar i den djupborrade brunn som är belägen på 



fastigheten. Klorerade alifater har senare även påvisats i djupborrade brunnar på grannfastigheter 
till den f d kemtvätten, vilket visar att det sker en spridning av föroreningar. Eftersom 
byggnaden där tvätten bedrevs används som bostad bedöms känsligheten vara mycket stor. 
Skyddsvärdet ur miljösynpunkt ses också som mycket stort då området är av riksintresse för 
naturvård.  
 
Under 2007 genomfördes en förstudie på objektet med kommunen som huvudman. 
Undersökningarna visade på ställvis mycket höga halter klorerade lösningsmedel i såväl mark 
som grundvatten. Objektet prioriterades för fortsatta utredningar och arbetet med huvudstudien 
påbörjades under 2011. Utredningar pågick 2012 och 2013 och dessa bekräftar den tidigare 
bilden av att området är kraftigt förorenat. Bland annat har höga halter föroreningar (indikation 
på föroreningar i egen fas) påträffats i sedimenten i Helge å. Mycket höga halter påträffas också i 
det djupa grundvattnet inom fastigheten, något som indikerar att perkloretylen i egen fas trängt 
ner till kaolinlerans överyta på 10-15 m.u.my.  
 
Under 2013 avslutades huvudstudien och riskbedömningen och riskvärderingen mynnade ut i ett 
föreslaget åtgärdsalternativ. En ansökan tog fram och under 2015 erhölls kommentarer från 
Naturvårdsverket. Under 2015 ställde även kommunen en begäran till SGU att de skulle ta över 
som huvudman för projektet vilket de gjorde. Våren 2016 beslutade Naturvårdsverket om 
medel för ett åtgärdsförberedande skede. Beslutet innebär att detta arbete kan starta 2018. 
 
Kemikalieupplag, Åstorps kommun 
På fastigheten har bedrivits verksamhet med lagring av kemikalier, mestadels natriumsulfat. 
Verksamt företag försattes i konkurs 2008 och konkursen är avslutad. Ägaren till fastigheten har 
tidigare varit bolaget men fastigheten är numera herrelös. På marken inom fastigheten finns ett 
kvarlämnat upplag/deponi som innehåller natriumsulfat, myrsyra och avloppsslam. I anslutning 
till vallen finns ett dräneringssystem i form av öppna diken och dammar till vilka lakvatten leds 
och samlas upp. Markområdet där upplaget ligger är fritt tillgängligt då det inte finns någon 
inhägnad.   
 
Området för kemikalieupplaget innehåller mycket höga halter natriumsulfat i jord och ytvatten. 
Uppmätta halter ligger betydligt över toxikologiska referensvärden. Det pågår även spridning av 
föroreningar från området genom lakvatten. Naturvårdsverket beviljade 2015 bidrag för att 
genomföra en akut saneringsåtgärd av området med Åstorps kommun kommer som huvudman. 
Efter beslutet togs frågan om genomförande av åtgärd enligt ansökan upp på politisk nivå i 
kommunen och ett kommunalt beslut om att sanera överklagades. Överklagandet medförde att 
projektet försenades och Naturvårdsverket beslutade därför att återta beviljat bidrag eftersom 
åtgärden inte kunde genomföras enligt tidplanen. Rätten avslog överklagandet och sedan 
november 2016 finns ett lagakraftvunnet beslut från kommunen om att vilja sanera området. 
Kommunen kommer därför att på nytt ansöka om bidrag till åtgärder. 
 

Avslutade huvudstudier - planerade åtgärder 

Vid objekten nedan har arbetet med huvudstudier pågått de senaste åren. Huvudstudierna är 
avslutade och arbetet med ansökningar om medel för efterbehandling pågår, alternativt har 
ansökan lämnats in till Naturvårdsverket. 
 



F d gasverk, kvarteret Viadukten, Landskrona kommun  
Gasverket var i drift mellan 1890 och 1966 och hade då en hög totalproduktion. Tjära har 
konstaterats i dagvattenledningar som passerar gasverkstomten.  
 
En huvudstudie har genomförts med kommunen som huvudman. Markundersökningar som 
gjorts inom området visar att föroreningar finns i förhöjda halter inom hela det tidigare 
gasverksområdet. Lokalt inom området förekommer mycket höga halter. Det har vidare 
observerats föroreningar i fri fas i några av provpunkterna på olika delar av området och 
bedömningen är att fri fas kan finnas på fler platser än de som identifierats vid undersökningarna.  
Föroreningar från gasverksverksamheten återfinns också i det ytligare grundvattnet i jordlagren. 
Uppmätta halter av PAH och bensen är medelhöga. Det har vidare påvisats kraftigt förhöjda 
halter av klorerade lösningsmedel i grundvattnet i områdets sydvästra del. Denna förorening 
bedöms dock inte härröra från gasverksverksamheten utan sannolikt från verksamheter på 
angränsande fastigheter. Utöver föroreningar i mark och grundvatten finns också förorenat slam 
och vatten, samt förorenad betong och jord, i och under den kvarlämnade gasklockan. Slam och 
vatten i betongschaktet runt gasklockan innehåller höga halter av BTEX, aromater och PAH. 
 
Området är tillgängligt för arbetsverksamma i området men även till viss del av allmänheten då 
området ligger nära centrala delen av Landskrona. På grund av denna situation bedöms det 
finnas tydliga risker för hälsa. Med hänvisning till föroreningssituationen bedöms också finnas 
tydliga risker för grundvatten och markmiljö. Samlat bedöms att det finns ett stort behov av 
riskreduktion i området då situationen visar på mycket höga halter av föroreningar som innebär 
tydliga hälsorisker, risker för markmiljö och risk för fri fas.     
 
Länsstyrelsen har hösten 2017 ansökt hos Naturvårdverket om bidrag till åtgärdsförberedelser 
för objektet. De åtgärder som sedan föreslås innebär sammanfattningsvis schaktning av förorenad 
jord inom området med externt omhändertagande av förorenade massor samt åtgärd av 
gasklockan  genom rivning av konstruktioner ovan jord och genom att ta bort betonggolv. Vid 
gasklockan omhändertas vidare förorenat vatten och slam i omgärdande betongschakt samt i 
omkringliggande jordvall.    
 

Pågående huvudstudier 

Nedan följer en kort sammanfattning av de objekt i länet där det pågår arbete med huvudstudier 
som är finansierade med statliga medel.  
 
F d kemtvätt på Stockholmsvägen i Perstorp, Perstorps kommun 

Kemtvätt har bedrivits på platsen mellan 1951 till 1974. Fram till 1972 drevs verksamheten av 
Perstorps Tvätt-tjänst men övertogs av Reni-Kem de sista åren. Tvätten var belägen dels i 
källaren i den villa som finns på fastigheten samt i ett uthus. I källarlokalen fanns butiksdelen 
med in- och utlämning av kläder, strykning och liknade. Där fanns även en mindre s k kilokem-
maskin. Vatten- och kemtvätt bedrevs till största delen i uthuset där den större 
kemtvättmaskinen fanns. Det var en sluten maskin med perkloretylen som tvättvätska. 
Avloppsvattnet gick från början direkt ut i Perstorpsbäcken och avloppet från huset kopplades 
troligen på avloppsnätet på 50- eller 60-talet (reningsverket i Perstorp byggdes 1958). 
Förbrukningen av perkloretylen uppgick under det sista verksamhetsåret till uppskattningsvis 



400 liter. Vätskan levererades i 200 liters fat och pumpades över till en hink innan påfyllnad i 
maskinen.  

 

Objektet ligger inom skyddsområde för kommunal vattentäkt och borran är belägen ca 100 m 
från den f d kemtvätten. Klorerade alifater har uppmätts i råvattnet i halter över 
Livsmedelsverkets riktvärden sedan 2006. Perstorps kommun har varit huvudman för 
undersökningar i förstudieskedet. Förstudien som utförts 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. Det kan inte uteslutas att föroreningen som påvisats på 
fastigheten är orsaken till konstaterade halter av klorerade alifater i råvattnet i grundvattentäkten 
100 m bort men detta har inte utretts i förstudien. Föroreningssituationen, i kombination med 
områdets höga känslighet (villa- och flerbostadsbebyggelse inom vattenskyddsområde med 
ordinarie grundvattentäkt), gör att länsstyrelsen bedömer objektet som högt prioriterat. SGU 
tog, på kommunens begäran, över som huvudman inför huvudstudieskedet. Arbetet med 
huvudstudien har varit uppdelat över två år där fokus under 2016 framför allt låg på fältarbeten. 
Under 2017 har ytterligare kompletterande utredningar genomförts och arbetet med 
riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering pågår. Huvudstudien beräknas vara klar 
under början av 2018. 

 

F d sågverk och impregneringsanläggning i Björstorp, Hässleholms kommun  
På platsen har det bedrivits impregneringsverksamhet, både i form av doppning och av 
tryckimpregnering. Använda kemikalier har varit bl.a. klorfenolbaserat preparat samt CCA-
medel. Verksamhet har bedrivits från 1965 till 2005.   
 
En förstudie är genomförd för objektet (2007). Resultat från undersökningar visar på förorenad 
mark inom tre delområden. På den f.d. doppningsplatsen uppmäts mycket höga dioxinhalter och 
även förhöjda halter pentaklorfenol.  På den f.d. impregneringsplatsen, samt på f.d. 
upplagsområden för impregnerat virke, uppmäts förhöjda till höga halter arsenik. I grundvatten 
finns spår av pentaklorfenol, pesticider samt hög halt av arsenik i en punkt. Stora hälsorisker 
bedöms finnas med hänvisning till höga dioxinhalter och exponeringsrisk. Visst 
grundvattenintresse finns även i området.  
 
Tillsynsmyndigheten, Hässleholms kommun, har tillsynsvägen försökt få verksamhetsutövaren 
att utreda/åtgärda. Efter genomförd ansvarsutredning bedöms läget dock vara sådant ansvariga  
inte kan bekosta fortsatta utredningar/åtgärder. Länsstyrelsen har därför ansökt om och blivit 
beviljad bidrag för en huvudstudie för objektet. Huvudstudien är påbörjad hösten 2017 och 
Hässleholms kommun kommer att vara huvudman.  

 

Pågående förstudier 

Nedan följer en kort sammanfattning av de objekt i länet där det pågår arbete med förstudier 
som är finansierade med statliga medel.  

 
  



F d Kirurgiska Sliperiet, Landskrona kommun 
Verksamheten Landskrona Kirurgiska Sliperi var i drift från 1938 till ca 1990. Företaget 
tillverkade sanitetsarmatur med förnickling och förkromning. År 1980 tillverkades ca sex ton 
gods per månad. Både tri- och perkloretylen ska ha använts för avfettning vid verksamheten. Av 
äldre besiktningsprotokoll framgår att kar med syror och metallsalter stod på gårdsplanen som 
var kullerstensbelagd. Enligt uppgifter ska även förbrukade bad hällts ut i avloppet. Det finns 
mycket anteckningar från tillsynsbesök om att hanteringen av processvatten och 
kemikaliehanteringen har varit bristfällig. Länsstyrelsen bedömde att objektet var riskklass 1 vid 
inventeringen 2004. I samband med undersökningarna vid gasverket i Landskrona, som 
angränsar till detta objekt, har höga halter klorerade lösningsmedel påträffats i grundvattnet. Det 
finns anledning att misstänka att den tidigare ytbehandlingsverksamheten skulle kunna vara en 
möjlig källa till föroreningen. Länsstyrelsen har 2017 beviljats bidrag för att kunna genomföra en 
förstudie av objektet.  

 

Planerade huvudstudier 

Vid nedanstående objekt har medel sökts för 2018 och 2019 för att kunna genomföra 
huvudstudier. 

 

F d kemtvätt på Nygatan, Hässleholms kommun 
Hässleholms kemiska tvätt var i drift på platsen mellan 1949 och ca 1980. Under hela 
verksamhetstiden har perkloretylen använts som tvättvätska. Det filterpulver som användes i 
tvättmaskinerna lagrades på tomten innan det transporterades bort för destruktion. 
Verksamheten bedrevs i källarplanet på ett tvåvåningshus som fortfarande finns kvar. Objektet 
ligger i ett villakvarter och det finns även en villa på aktuell fastighet.  
 
Under 2011 genomfördes en inledande miljöteknisk markundersökning med länsstyrelsen som 
huvudman. Undersökningarna omfattade provtagning av framförallt porgas och grundvatten. 
Samtliga porgaspunkter visade på innehåll av framför allt perkloretylen och i vissa punkter var 
halterna mycket höga. Även i grundvattnet visade någon provpunkt en kraftig påverkan av 
perkloretylen.  
 
Under 2012 utfördes en förstudie med länsstyrelsen som huvudman. Denna utredning bekräftar 
föroreningsbilden från den tidigare utredningen. Mycket höga halter klorerade lösningsmedel 
påvisas i grundvattnet och man har även konstaterat en spridning i grundvattnet utanför den 
aktuella fastigheten. Föroreningsspridningen har inte kunnat avgränsas i utförd utredning. 
Föroreningssituationen, i kombination med områdets höga känslighet (villa- och 
flerbostadsbebyggelse), gör att länsstyrelsen bedömer objektet som fortsatt högt prioriterat.  
 
Länsstyrelsen har sökt medel för det fortsatta  huvudstudiearbetet varje år fr.o.m. 2013 men 
detta har inte beviljats. Länsstyrelsen söker åter medel så att utredningsarbetet ska kunna 
fortsätta i form av en huvudstudie under 2018 och 2019.  
 
F d kemtvätt på Södra Västkustvägen i Bjärred, Lomma kommun 
Kemtvättsverksamhet startade 1947 och lades ner 1972. I verksamheten användes enligt 
uppgifter som framkommit vid inventeringen såväl per- som trikloretylen. Kemtvättsfabriken 
var belägen på den aktuella fastigheten samtidigt som man hade inlämningsställen bland annat i 



Lund och Malmö. Enligt en muntlig källa förbrukades uppskattningsvis tre ton tvättvätska 
årligen. Idag är en mekanisk verkstad verksam på fastigheten. Granne med den f d tvätten finns 
villabebyggelse.  
 
En inledande undersökning, utförd av fastighetsägaren, genomfördes under sommaren 2011. I 
utredningen, som bedöms motsvara MIFO fas 2, undersöktes såväl porluft som grundvatten. 
Mycket höga halter av klorerade alifater (PCE, TCE, DCE och VC) påträffades i grundvattnet på 
gården intill den före detta kemtvättsbyggnaden. I ett av grundvattenproven var halterna så höga 
att det indikerar förorening i egen fas.  
 
Under 2012 utfördes en förstudie med Lomma kommun som huvudman. Denna utredning, som 
till stor del genomfördes med så kallad MIP-sondering, bekräftar föroreningsbilden från den 
tidigare utredningen. Undersökningen visar att föroreningar sprids, företrädesvis via 
grundvattnet, ut från källområdet och den aktuella fastigheten. Utbredningen av föroreningar 
har dock inte kunnat avgränsas. Troligen förekommer föroreningar i höga halter under den f d 
kemtvättsbyggnaden vilket till viss del försvårar kartläggning av det misstänkta källområdet. 
Föroreningar, om än i relativt låga halter, har även uppmätts i dricksvattnet och i inomhusluften 
på den mekaniska verkstaden. Föroreningssituationen i kombination med områdets känslighet 
(angränsande bostäder) gör att länsstyrelsen de senaste åren, fr.o.m. 2013 och framåt, har sökt 
medel för en huvudstudie. Länsstyrelsen bedömer objektet som fortsatt högt prioriterat varför 
medel åter igen söks. Tanken är att utredningsarbetet ska kunna fortsätta i form av en 
huvudstudie under 2018 och 2019. 
 
Grevie Jaktskyttebana, Staffanstorps kommun 
Den f d skjutbanan är belägen inom ett naturskönt område, Torreberga ängar, och 
nedslagsplatsen utgörs av en fuktäng med naturligt högt grundvattenstånd. Delar av området 
används som betesmark. Marken dräneras av flera diken som mynnar ut i den närbelägna 
Torrebergabäcken. Området är känt för sitt rika fågelliv och är klassat som riksintresse för 
naturvård. I direkt anslutning till området har dessutom Malmö Stad grundvattentäkter i 
Alnarpsströmmen. Denna grundvattenresurs är utpekad som en av de mest betydelsefulla i länet 
(Regional vattenförsörjningsplan, 2012).  Skjutbanan, som var av typen ”skeet and trap”, var 
aktiv mellan åren 1975 och 1998. Som mest fanns åtta utskjutningsplatser inom området. 
 
Objektet undersöktes i slutet av 1990-talet med statliga medel (Kjessler & Mannerstråle, 1998) 
med kommunen som huvudman. Utredningen, som visade på höga halter och mycket stora 
mängder bly inom området (uppskattningsvis kan 130 ton blyhagel använts), mynnade ut i en 
ansökan om bidrag för efterbehandling från kommunen. Någon sanering blev aldrig av.  
 
Länsstyrelsen genomförde som huvudman en förstudie på objektet under 2015. Utredningen 
bekräftade bilden från tidigare undersökning. Det finns en kraftig ytlig jordförorening av framför 
allt bly på det tidigare nedslagsområdet, maxhalterna av bly är 81 000 mg/kg TS. Även arsenik, 
antimon och PAH förekommer i förhöjda halter. Baserat på resultaten gör länsstyrelsen 
bedömningen att projektet är fortsatt högt prioriterat. Medel söks inför 2018 för att kunna 
fortsätta arbetet i form av en huvudstudie. Kommunen är tänkt huvudman för det fortsatta 
arbetet. 
 
  



F d kemtvätt på Hovslagaregatan, Helsingborgs kommun 
Det har bedrivits kemtvätt på platsen från början av 1930-talet till ca 1975. Verksamheten hade 
en fabrik på Hovslagaregatan och flera inlämningsbutiker i Helsingborg och Landskrona. Under 
1960-talet arbetade ca 15 personer på tvätten. Avloppsvatten från tvätten ska enligt uppgift ha 
letts ut på en närliggande åker. Det finns inga säkra uppgifter om vilken typ av tvättvätska som 
användes men med tanke på verksamhetstiden är det troligt att både tvättnafta och halogenerade 
lösningsmedel har använts. De tidigare tvätteribyggnaderna revs 1977/78 och därefter byggdes 
en villa på fastigheten.  Det finns ett skyddsområde för vattentäkt ca 300 m från objektet.  
 
Under 2012, efter länsstyrelsen riskklassning, lät fastighetsägaren utföra en MIFO fas 2. 
Provtagning gjordes av jord och inomhusluft i krypgrund och bostad. Resultaten visade att det 
förekommer förorening av klorerade alifater i egen fas i jorden och att det finns spår av 
föroreningarna i luften i krypgrunden. Objektet har tilldelats riskklass 1 enligt MIFO fas 2. 
Länsstyrelsen lät utföra en förstudie av objektet 2013. Undersökningarna bekräftade att det finns 
en kraftig förorening i jord av både klorerade alifater och oljekolväten. Det finns också en 
påverkan på luften i krypgrunden under villan. Det har dock inte skett någon större spridning av 
klorerade alifater till grundvatten. Ytterligare utredningar krävs varför medel söks för att kunna 
genomföra en huvudstudie under 2018 och 2019.  

 

Planerade förstudier/inledande undersökningar 

Länsstyrelsen ansöker för 2018 om medel för att utföra inledande undersökningar vid ett antal 
”nya” objekt. 
 
F.d. Åhlanders kemtvätt, Malmö kommun 
Objektet ligger på fastigheten Alven 23 där kemtvättsverksamhet bedrivits sedan 1930-talet. 
Klorerade lösningsmedel har använts i verksamheten. Verksamheten är nedlagd sedan 2004. 
Fastigheten är lokaliserad centralt i Malmö och i området finns flerfamiljshus och enfamiljshus 
blandat med lättare industri. Översiktliga undersökningar som gjorts vid objektet visar på höga 
halter föroreningar av PCE och dess nedbrytningsprodukter i både mark och grundvatten. 
Föroreningar påträffas även i porluft under den gamla tvätteribyggnaden. Sannolikt breder en 
föroreningsplym ut sig med lösta föroreningar i grundvattnet i underliggande kalkberg. 
 
Med nuvarande kunskap om föroreningssituation bedöms det långsiktigt finnas risker för boende 
i området att kunna utsättas för ytliga föroreningar genom inandning (ångor) eller genom 
direktexponering. Det finns ett behov av att komplettera tidigare undersökningar av objektet 
och att närmare bedöma risker med föroreningarna. Den samlade föroreningsbilden kompliceras 
av att det på intilliggande fastighet, Bladet 8, finns ett objekt med liknande föroreningar som på 
Alven 23. Länsstyrelsen ansöker om medel för en utökad förstudie av objektet med Malmö 
kommun som huvudman.    
 
F.d. Eslövs gasverk 
Gasverket bedrev verksamhet mellan åren 1908 och 1961. Vid produktionen av gas hanterades 
och bearbetades stenkol och vid verksamheten uppstod typiska restprodukter i form av 
cyanidhaltiga reningsmassor, tjära m.m. Troligen har vissa restprodukter använts som utfyllnad 
på den egna fastigheten. Området används idag delvis som industrimark och delvis som allmän 
platsmark/parkmark och gränsar till område med bostäder. Vid utbyggnad/ombyggnad av 



byggnader på området har miljötekniska undersökningar utförts. Vid undersökningarna 
påträffades höga halter av PAH, cyanid och aromater. Potentiellt bedöms stora mängder 
förorenade massor finnas i området. Spridningsförutsättningarna bedöms som stora då området  
utgörs av genomsläpplig mark och genomkorsas av flertalet ledningsgravar. Kommunen har i en 
förnyad bedömning av inventeringen bedömt objektet som riskklass 1. Länsstyrelsen ansöker om 
bidrag 2018 i syfte att genomföra en utökad förstudie av objektet. Eslövs kommun avser att vara 
huvudman för undersökningen.    
 
F.d. Tings industrier i Nöbbelöv, Kristianstad kommun 
Verksamheten Handelsbolaget Tings industrier var verksamt mellan åren 1953-1971. Företaget 
destillerade lösningsmedel för återvinning av bl.a. thinner och andra lösningsmedel. Avfall 
(lösningsmedelsförorenade destillationsrester) från verksamheten lagrades i ett stort antal tunnor 
på och omkring fastigheten från 1960. Läckage från tunnorna samt utsläpp av förorenat process- 
och kylvatten orsakade problem i en intilliggande bäck och i närliggande dricksvattenbrunnar. 
Det finns anteckningar från tillsynsbesök som tyder på en slarvig hantering av restprodukter och 
kemikalier i verksamheten. Objektet ligger i ett område med flera närliggande privata 
dricksvattenbrunnar. Den tidigare fabriken har använts som festlokal och det finns ett bostadshus 
i direkt anslutning till fastigheten. Vid inventeringen 2008 bedömdes objektet tillhöra riskklass 
1. Länsstyrelsen ansöker om medel för att kunna genomföra en inledande undersökning av 
objektet under 2018.  
 
F.d. pesticidtillverkning i mellersta hamnen, Malmö kommun  
Verksamheten Bönnelycke & Thuröe (senare BT kemi) startade sin verksamhet på platsen kring 
1944-48 och tillverkade bekämpningsmedel och träskyddsmedel. Man flyttade till Teckomatorp 
1965. Efter 1965 bedrev företaget Höganäs Färg verksamhet på platsen fram till 1982. Företaget 
tillverkade färger, träimpregneringsmedel, lösningsmedel, bindemedel, färgpigment (bl.a. 
tungmetallhaltiga) och bekämpningsmedel. Man använde även en tennorganisk förening (TBTO) 
och lindan. Även DDT och PCB hanterades i större omfattning då detta var beståndsdelar i några 
av produkterna. Undersökningar av avloppsvatten från fastigheten har visat på innehåll av 
oorganiska zink- och kopparsalter. Man har även påvisat förekomst av DDT och PCB i 
dagvattnet. Förhöjda halter PCB finns även i jorden. På området ska det ha funnits en källare 
som varit fylld med pentaklorförorenat vatten. Källaren ska ha tömts på vatten och därefter fyllts 
igen. Kommunen har i sin inventering placerat objektet i riskklass 1. Länsstyrelsen ansöker om 
medel för att med Malmö kommun som huvudman kunna utföra en förstudie under 2018.  
 

Projekt inom bostadsbidraget 

Under 2017 har mycket arbete lagts ned på att informera och hjälpa kommunerna i länet att söka 
bostadsbidraget. Resultatet är att det finns sex pågående ärenden, vilka är i olika fas.  
 
F d kemtvätt på Veberödsvägen i Dalby, Lunds kommun  
Mellan 1948 och slutet av 1980-talet bedrevs kemtvättsverksamhet på den aktuella fastigheten i 
Dalby. Objektet är beläget centralt i Dalby med bostadshus, såväl villor som flerfamiljshus, 
runtom. I början av 1980-talet uppmättes höga halter per- och trikloretylen i en grävd 
dricksvattenbrunn strax söder om kemtvättsfastigheten. Kommunalt vatten drogs in till den 
aktuella bostadsfastigheten men föroreningssituationen utreddes inte närmare. Byggnaden där 



tvätten varit belägen eldhärjades under slutet av 80-talet varefter det som återstod av 
byggnaderna sedermera revs. Tomten är idag obebyggd. 
 
2004 lät länsstyrelsen utföra en första, översiktlig miljöteknisk markundersökning som visade att 
mark och grundvatten inom fastigheten var kraftigt förorenad av klorerade alifater. En 
kompletterande undersökning 2006 visade att föroreningar även har spridits utanför den aktuella 
fastigheten med hjälp av grundvattnet. Kommunen är huvudman för projektet och den 
huvudstudie som genomförts. Huvudstudien har bekräftat och förtydligat den tidigare bilden av 
föroreningar och föroreningsspridning från fastigheten och visar på ett tydligt åtgärdsbehov. 
Bland annat påverkar den plym av förorenat grundvatten som källområdet ger upphov till flera 
villor och flerfamiljshus nedströms den f.d. kemtvätten. En ansökan om medel för 
efterbehandlingsåtgärder lämnades in till Naturvårdsverket under sommaren 2014. Under 2015 
erhölls kommentarer från Naturvårdsverket då man begärde in kompletteringar, bl.a. gällande 
åtgärdsmålen och avgränsning av åtgärdsområdet. Efter diskussioner om projektet mellan 
kommunen, länsstyrelsen och Naturvårdsverket har man beslutat sig för att istället söka pengar 
från bostadsbidraget. Arbete pågår under 2017 med att revidera den tidigare ansökan, så att den 
passar utifrån de krav som ställs i bostadsbidraget och med en riskbedömning utifrån ett 
bostadsperspektiv, och målet är att man under 2018 ska inkomma med en ansökan till 
Naturvårdsverket. 
 
Laxen 4, Sjöbo kommun 
Laxen 4 är en stor fastighet i centrala Sjöbo där det har bedrivits industriella verksamheter men 
troligtvis primärt har förorenats av fyllnadsmassor. Ett antal miljötekniska markundersökningar 
har utförts i området. Under hösten 2017 ska en kompletterande miljöteknisk 
markundersökning utföras med fokus på den del av fastigheten där man i första etappen avser att 
bygga bostäder. Undersökningen kommer att bestå i jordprover med provgropsgrävning och 
grundvattenprovtagning och ska komplettera de undersökningar som redan gjorts.  
 
Efter att undersökningarna gjorts ska en rapport upprättas som, utöver en sammanställning av 
föroreningssituationen, ska omfatta riskbedömning samt en åtgärdsutredning där man tittar på 
vilken metod som blir bäst och kostnadsalternativ. 
 
En ansvarsutredning kommer att upprättas efter det att den kompletterande miljötekniska 
markundersökningen är klar. Ansvarsutredningen kommer sedan att utföras av den kommunala 
tillsynsmyndigheten, på uppdrag av huvudmannen, och sedan skickas vidare till länsstyrelsen för 
granskning.  
 
Garvaren 3, Simrishamns kommun 
I slutet av 1700-talet startades en garveriverksamhet som i början av 1800-talet övertogs av Nils 
Petter Ehrnberg. Verksamheten gick därefter i arv inom Ehrnbergfamiljen under 1800-talet. År 
1898 bildades Aktiebolaget Ehrnbergs och Son Läderfabrik, som fortsatte att bedriva och 
utveckla garveriverksamheten. I och med att verksamheten utvidgades på 1900-talet bedrevs 
verksamhet på ännu fler fastigheter, bland annat Garvaren 3. På fastigheten Garvaren 3 har det 
bedrivits kromgarveri och industrideponi. Det har även funnits en byggnad med så kallat 
kromkök, där det fanns kromrörare och svavelsyratank. På fastigheten har man även deponerat 
avfall från garveriprocesserna, troligen främst trifett och PVC-pasta.  
 



En ansvarsutredning är framtagen och godkändes av Naturvårdsverket under hösten 2017. 
Ansvarsutredningen kommer fram till att företaget Albany International AB, i egenskap av 
ansvarig verksamhetsutövare, ska bekosta 50% av den totala efterbehandlingskostnaden vid 
oförändrad markanvändning på fastigheten Garvaren 3. Simrishamns kommun, som är 
fastighetsägare, ska stå för kostnaderna för sådana åtgärder som medför en värdeökning på 
fastigheten.  
 
Arbete pågår under hösten 2017 med att sammanställa en ansökan, som planeras att lämnas in 
till länsstyrelsen, under våren 2018.  
 
Signalen 20, Trelleborgs kommun 
Trelleborgs kolgasverk, kv. Signalen omfattar fastigheten Signalen 20 och 19 i Trelleborgs 
kommun. På fastigheterna har verksamhet i form av kolgasverk bedrivits från 1912 till 1971. 
Länsstyrelsen har utfört en MIFO fas 1 och Trelleborgs kommun har utfört en fas 2 
undersökning. Vid de båda undersökningarna bedömdes objektet tillhöra riskklass 1. 
Länsstyrelsen har med anledning av föroreningssituationen utrett ansvaret för att vidta 
nödvändiga avhjälpandeåtgärder inom området och kommit fram till att det är skäligt att 
Trelleborgs kommun, i egenskap av ansvarig verksamhetsutövare, bekostar 20 procent av den 
totala efterbehandlingskostnaden vid oförändrad markanvändning. Fastighetsägaren till 
fastigheten Signalen 20, Trelleborgs kommun, ska vidare stå för kostnaderna för sådana åtgärder 
som medför värdeökning på denna fastighet.  
 
Ett utkast till ansökan har inkommit till länsstyrelsen under hösten 2017 och ska granskas och 
eventuellt revideras innan den skickas vidare till Naturvårdsverket.  

 

Träskon 7 
På fastigheten Träskon 7 har enligt uppgift tidigare bedrivits verksamhet bestående av bl.a. 
tillverkning av träskor och tofflor. Ytterligare förorenande verksamhet kan ha bedrivits men 
detta har inte kunnat klarläggas. Om träsko- och toffeltillverkningen är mycket lite känt. Det 
saknas uppgifter som visar om någon senare verksamhet bedrivits på fastigheten På fastigheten 
finns fyllnadsmassor som enligt befintlig utredning har visst samband med föroreningarna. Det 
finns inga uppgifter om att fyllnadsmassor har lagts på fastigheten, när detta skulle ha skett eller 
av vem. Av vad som kunnat utredas har således inte någon ansvarig verksamhetsutövare kunnat 
identifieras. 
 
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har utförts. Undersökningen visade också att 
proverna med inblandning av rivningsrester är de mest förorenade. Halterna av PAH-M och 
PAH-H är kraftigt förhöjda. Proverna från underliggande morän är rena och grundvattenprovet 
indikerar att föroreningarna inte har spridits till grundvattnet.  
 
I december 2016 inkom anmälan från Kristianstads kommun till länsstyrelsen. Anmälan har 
under våren 2017 kompletterats i omgångar och i augusti 2017 beviljades ansökan och ett bidrag 
på två miljoner kronor. Åtgärdsförberedande undersökningar utfördes under hösten 2017 och 
avhjälpandeåtgärder planeras i november 2017. Projektet beräknas att vara klart innan årets slut.  
 
 
 



Kvarteret Verket, Sorgenfri industriområde i Malmö 
Inom kvarteret Verket (fastigheterna Verket 3, 4 och 5) har det bedrivits gasverksverksamhet. 
Mellan åren 1896-1969 bedrevs verksamhet i form av kolgasverk för att från 1969 övergå till 
spaltgastillverkning som sedan pågick fram till 1986 innan anläggningen lades ned.  
 
Ett antal undersökningar har utförts inom kvarteret varav den senaste är gjord av E.ON 
Fastigheter AB under 2015. Undersökningarna visar på omfattande föroreningar i området, både 
i mark och i grundvatten. Föroreningar som påträffas är framförallt PAH, men höga halter 
uppmäts också av cyanid, bensen, arsenik, bly och aromatiska kolväten. Området är bedömt 
som riskklass 1 enligt MIFO och finns även upptaget på länsstyrelsens prioriteringslista över 
förorenade områden i Skåne. Kvarteret Verket är inte detaljplanelagt för bostäder men planer 
för detta finns då kommunens översiktsplan pekar ut området som möjligt för etablering av 
blandad stadsbebyggelse. 
 
Tillsynsmyndigheten, miljöförvaltningen i Malmö kommun, har utrett ansvar för det förorenade 
området. Ansvarsutredningen har, efter komplettering, lämnats in under hösten 2017 för 
granskning av länsstyrelsen. 
 

 


