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Metallytbehandling i Hovmantorp  

(Malmens metallfabrik) 

 
 

 
Riskklass 
 

 
1 (enligt Länsstyrelsens bedömning efter förstudie) 

Kommun 
 

Lessebo kommun 

Tillsyns-
myndighet 
 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Lokalisering 
 

På fastigheten Ekebäcken 3 i Hovmantorp samhälle. Närmaste bostadshus ligger i 
direkt anslutning (<10 m). All industriellverksamheten på fastigheten är idag 
avslutad. Lokalerna används idag som lagerutrymme och garage/verkstad för enstaka 
personbilar.        
 

Skyddsobjekt 
 

Närboende 
Människor som vistas i byggnaden och som utför markarbeten  
Dricksvattenbrunnar i närheten 
Sjön Rottnen, som har högra naturvärden samt är ytvattentäkt 

  

 
 
 

Bransch Metallytbehandling och verkstadsindustri. 
 

Historik Verkstadsindustri har funnits på fastigheten mellan 1937 och 2010. 
Metallytbehandling under ca 30 år (1937-1969), framförallt förnickling och 
förkromning. Avfettning med trikloreten har utförts. 
Dokumenterad mycket bristfällig kemikaliehantering innan Miljöskyddslagen trädde 
i kraft. Syrabad slogs ut i recipient. Nickelbad ska "någon gång" ha östs ut på 
tomten.    
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Föroreningar 
 

Klorerade alifater: Perkloreten och dess nedbrytningsprodukter. Metaller: koppar, 
zink, (bly, nickel) 
 
 

Förorenings-
situation1 
 

Mycket höga halter av trikloreten (36 000 µg/l) har uppmätts i grundvattnet i 
provpunkt där ytbehandlingen låg och höga halter i andra provpunkter på 
fastigheten. Trikloreten har även konstaterats i jordprov över Naturvårdsverkets 
generella riktvärde för känslig markanvändning (KM). Även metaller har detekterats 
i mark varav koppar och zink i halter som överstiger riktvärdet för MKM. I andra 
medier så som inomhusluft, dricksvatten, porluft, träkärnor och ett äpple har också 
klorerade alifater detekterats.  
 

Ansvar Ansvarsutredning är godkänd av Naturvårdsverket 
  

  
 
Utförda undersökningar 
 
Miljöteknisk undersökning enligt MIFO Fas 2  
utförd av Structor Miljö Göteborg AB, 2010-07-05 
 
Kompletterande undersökning av grundvatten och inomhusluft utfört av Sweco Växjö, 
2010-12-07 
 
Förstudie utförd av Geosigma AB oktober 2011  
 
Huvudstudie utförd av Geosigma AB och Structor Miljö Göteborg AB 2013-2014 
 
Åtgärdsförberedande undersökningar är pågående.  

 
Nästa steg 
Ansökan om bidrag för efterbehandlingsåtgärd har skickats till Naturvårdsverket och har 
beviljats. 
 
Åtgärdsförberedande undersökningar och åtgärd ska genomföras. Åtgärden omfattar en in-
situ injicering i jord och berg samt grävsanering. Åtgärden kommer preliminärt pågå fram 
till år 2020. 
 
Ekonomi 
Naturvårdsverket har beviljat 2 850 000 kr för åtgärdsförberedande undersökningar och 
åtgärd under 2015. Ytterligare bidrag beviljades 2016. 
Genomförda undersökningar på 416 000 kr har bekostats med statliga medel. 
 

 

                                                 
1 Naturvårdsverkets riktvärden för mark samt tillståndklasser för förorenat grundvatten, se bilaga 4. 


