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Verkstadsindustri på Helgö 

(Ullmans)  

    
 

 
Riskklass 
 

 
 1  (enligt Länsstyrelsens bedömning MIFO fas 2) 
 

Kommun 
 

Växjö 

Tillsyns-
myndighet 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Växjö kommun 

Lokalisering 
 

Fastigheten Helgö 1:25 ligger på en ö i Helgasjön några km norr om Växjö 
tätort. Enskilda dricksvattentäkter finns inom och i närheten av det 
förorenade området. 
 

Skyddsobjekt 
 

Dricksvattentäkter 
Helgasjön 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bransch Verkstadsindustri 
 

Historik Verksamheten pågick från 1940-talet till 1985. I februari 1967 upphörde den 
verksamhet som hanterat tri- och tetrakloreten på platsen. I slutet av 80-talet 
byggdes industribyggnaden om till ett flerbostadshus. 
 

Föroreningar Bl.a. di-, tri- och tetrakloreten 
 

Förorenings-
situation1 

Mycket höga halter av di-, tri- och tetrakloreten (12-67 mg/l) i 
jordgrundvatten. Höga halter av dessa ämnen i berggrundvatten. Förhöjda 

                                                 
1 Naturvårdsverkets riktvärden för mark samt tillståndklasser för förorenat grundvatten, se bilaga 4. 
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 halter finns också i jord ovanför grundvattenytan. 
 

Ansvar Ansvarsutredning klar för undersökningar. Ansvar saknas.  
  
Utförda undersökningar 
 
Översiktliga undersökningar  
Markundersökning etapp 1. Översiktlig miljöteknisk undersökning av mark, grundvatten 
och porluft Helgö 1:25, Golder Associates AB mars 2001 
 
Kompletterande undersökningar 
Kompletterande utplacering av grundvattenrör/jordprovtagning, Sweco 2001-08-27 
 
Miljöteknisk undersökning av grundvatten i berg och jord, Bergab 2002-01-25 
 
Vattenprovtagningar brunnar 2008-2011, analysprotokoll Eurofins 
 
Helgö 1:25 och 1:26. Provtagning av dricksvatten och inomhusluft, mars 2008, Växjö 
kommun. 
 
Huvudstudie 
Åtgärdsutredning och riskvärdering av avseende föroreningar i mark, grundvatten och 
porluft. Golder Associates AB, oktober 2002. 
 
Kompletterande miljötekniska undersökningar av Helgö 1:25 m.fl Växjö kommun, 
Structor Miljö Göteborg AB 2013-08-23 
 
Reviderad huvudstudie för fastigheten Helgö 1:25 m fl, Växjö kommun, Structor Miljö 
Göteborg AB 2013-08-26   
 
 
Nästa steg 
Ska en sanering utföras med ett långsiktigt hållbart resultat krävs att källområdet saneras. 
Det skulle innebära rivning av hela eller delar av ett flerfamiljshus och betydande 
störningar för relativt lång tid för boende i närområdet. Bedömningen har gjorts att det 
inte är skäligt att vidta några saneringsåtgärder utan åtgärden som har diskuterats var att 
förse södra Helgö med kommunalt dricksvatten för att minska risken för framtida 
exponering. Detta har inte genomförts då en sådan åtgärd inte kan bekostas av statligt 
bidrag och då fastighetsägarna inte själva valt att ansluta sig till det kommunala nätet. 
 
Begräsningar i markanvändningen kvarstår samt behov av uppföljande kontroll. 
 
Ekonomi 
Växjö kommun har varit huvudman för undersökningarna som har bekostats med 
statsbidrag från Naturvårdsverket. För huvudstudien 2002 beviljades 560 000 kr i 
statsbidrag. Kostnaden för den reviderade huvudstudien som utfördes 2013 var 200 000 kr. 
 


