
Sidan senast reviderad: 2018-10-04 av Madeleine Ullerhed 
 

Metallytbehandling i Älghult 

(Rusthunter)  
 

 

Riskklass 
 

1    (enligt Länsstyrelsens bedömning efter MIFO fas 2) 

Kommun 
 

Uppvidinge  

Tillsyns-
myndighet 
 

Länsstyrelsen  

Lokalisering 
 

På fastigheterna Älghult 1:27 och 1:35 strax öster om Älghults 
samhälle i anslutning till Älgasjön. Området är detaljplanelagt för 
industriändamål. Fastigheterna gränsar i söder till naturmark och i 
väster och öster mot industribebyggelse. 
 

Skyddsobjekt 
 

Människor som vistas på området 
Alsterån 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bransch Metallytbehandling 
 

Historik Verksamheten pågick från mitten av 1940-talet fram till 1995 då den 
sista verksamhetsutövaren gick i konkurs. Kemikalier som har 
hanterats är bl.a. nickel, koppar, zink, krom, guld, trikloretylen och 
cyanid. Avloppsvattnet släpptes till Lillån som mynnar i Alsterån. 
1972 infördes avgiftning och 1981 reningsanläggning. 
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Föroreningar 
 

Total och lättillgänglig cyanid, bly, krom, koppar, zink, kadmium, 
sexvärt krom, trikloretylen, alifater 
 

Förorenings-
situation1 
 

Betongen inne i byggnaden är mycket allvarligt förorenad av bl.a. 
cyanid, total (830 mg/kg TS), cyanid, lättillgänglig (17 mg/kg TS) och 
nickel (6600 mg/kg TS). Marken i slänten där ytbehandlingsbad enligt 
uppgift dumpades är bl.a. allvarligt förorenad av bly (740 mg/kg TS) 
samt mycket allvarligt förorenad av nickel, koppar och alifater. På en 
annan plats på fastigheten är blyhalten mycket allvarlig (1700 mg/kg 
TS).  
 
Grundvattnet på fastigheten är allvarligt förorenat. Grundvattnet 
innehåller bl.a. 0,27 mg bly/l; 0,99 mg krom/l; 0,63 mg nickel/l; 1,4 
mg zink/l och 0,38 mg cyanid/l. Även tri har uppmätts i 
grundvattnet.  
 

Ansvar Ansvarsutredning ska tas fram.  
  

  
Utförda undersökningar 
Översiktliga undersökningar  
Utfördes av SWECO i Växjö under 2003. 
 
Kompletterande översiktliga undersökningar 
Utfördes av SWECO i Växjö under 2004, se vidare rapport daterad 2004-05-07. 

 
Beslut 
Den 1 december 2005 beslutade Länsstyrelsen att förelägga den f d fastighetsägaren att 
utföra en huvudstudie i enlighet med Kvalitetsmanualen. Fastighetsägaren överklagade till 
Miljödomstolen som gick på Länsstyrelsens linje. Fastighetsägaren överklagade då vidare 
till Miljööverdomstolen som inte meddelade prövningstillstånd.  Detta innebär att 
Länsstyrelsens föreläggande gäller d v s att fastighetsägaren skall utföra och bekosta en 
huvudstudie. Miljödomstolen begärde utdömande av vite eftersom ansvarig fastighetsägare 
inte uppfyllde kraven i föreläggandet. Fastighetsägaren gick i konkurs. Fastigheterna blev 
herrelösa. 
 
2013 beslutade Länsstyrelsen att Uppvidinge kommun hade rätt till ett bidrag på 100 000 kr 
för att göra en juridisk bedömning om det skulle vara möjligt att expropriera fastigheterna, 
trots de pantbrev som finns. Kommunen kom då fram till att det inte var aktuellt att gå 
vidare med en expropriering. Inget bidrag utbetalades.  
 
Nästa steg 
Ta fram en ansvarsutredning och eventuellt ansöka om medel för huvudstudie.  

                                                 
1 Naturvårdsverkets riktvärden för mark samt tillståndklasser för förorenat grundvatten, se 
bilaga 4. 
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Ekonomi 
Översiktliga undersökningar har utförts till en kostnad av 130 000 kr. 
 
 
 
 
 


