
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Länsstyrelsen i Kronobergs län  

 

 

Saneringsbidrag för bostadsbygge 
Kronobergs län 
 

 

 

 

 

 

Uppdragsnummer: 2017057 

Ort: Vällingby 

Datum: 2017-12-20 

 

 

Liljemark Consulting AB 

 

 

Uppdragsledare  Handläggare 

Anneli Liljemark  Emelie Westman 

  



 
 
 
 
 
 

 

Saneringsbidrag för bostadsbygge, Kronobergs län Sida ii av ii  

Uppdragsnummer: 2017057 2017-12-20 
C:\Users\emelie.westman\Dropbox (Liljemark)\LC\1_uppdrag\2017057 LS i Kronoberg\07 Original till 

kund\Huvudrapport Saneringsbidrag för bostadsbygge.docx 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ...................................................................................................................... 1 

2 Bakgrund och syfte ..................................................................................................... 1 

2.1 Förutsättningar för att söka och beviljas bidrag ........................................... 2 

3 Genomförandebeskrivning ....................................................................................... 3 

3.1 Underlag .............................................................................................................. 3 

3.2 Intervjuer ............................................................................................................. 3 

4 Resultat ......................................................................................................................... 4 

4.1 Alvesta kommun ................................................................................................ 4 

4.2 Lessebo kommun............................................................................................... 4 

4.3 Ljungby kommun .............................................................................................. 5 

4.4 Markaryds kommun .......................................................................................... 5 

4.5 Tingsryds kommun ............................................................................................ 6 

4.6 Uppvidinge kommun ........................................................................................ 6 

4.7 Växjö kommun................................................................................................... 7 

4.8 Älmhults kommun ............................................................................................. 7 

5 Slutsatser ....................................................................................................................... 8 

6 Referenser .................................................................................................................... 8 

 

 

Bilaga 1 – Sammanställning av identifierade objekt



 

  
Saneringsbidrag för bostadsbygge, Kronobergs län Sida 1 av 8  
Uppdragsnummer: 2017057 2017-12-20 
C:\Users\emelie.westman\Dropbox (Liljemark)\LC\1_uppdrag\2017057 LS i Kronoberg\07 Original till 
kund\Huvudrapport Saneringsbidrag för bostadsbygge.docx 

 

1 Inledning 
Liljemark Consulting har, på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län, identifierat 

förorenade områden inom länets kommuner som är lämpliga för att bygga bostäder 

och därmed kan vara aktuella för ansökan om Naturvårdsverkets statliga bidrag för 

sanering inför bostadsbyggande. 

I denna rapport presenteras bakgrunden till projektet, underlagsmaterial och 

tillvägagångssätt samt övergripande resultat och slutsatser. I bilaga 1 återfinns 

samtliga identifierade förorenade områden i Kronobergs län som kan vara aktuella 

för ansökan om saneringsbidrag i tabellform. Parallellt med denna rapport har också 

separata PM upprättats för respektive kommun i länet, där identifierade objekt och 

deras aktualitet i förhållande till bidragsansökan beskriv mer ingående. Undantaget 

är kommunerna Markaryd och Uppvidinge, där inga aktuella objekt identifierats.   

2 Bakgrund och syfte 
Naturvårdsverket har sedan år 2016 av regeringen tilldelats medel för att ge bidrag 

till kommuner för att möjliggöra saneringar av förorenade områden för att kunna 

bygga bostäder. Syftet med detta uppdrag har varit att identifiera vilka förorenade 

områden, fortsättningsvis benämnda som objekt, inom Kronobergs län som kan 

uppfylla kraven för att få bidrag för efterbehandling av mark inför bostadsbyggande. 

Därtill görs en bedömning utifrån prioritering av när i framtiden respektive objekt 

kan vara aktuellt för en ansökan.  

Ett sekundärt, men också viktigt, syfte med projektet ät att belysa för kommunerna 

inom Kronobergs län att saneringsbidraget finns att söka, då kännedomen om detta 

generellt är låg eftersom bidraget är relativt nytt. Saneringsbidraget kan underlätta 

för kommuner att bebygga förorenad mark, i de fall föroreningar hindrar utveckling 

av samhällen eller mindre orter. 

Observera att detta projekt inte syftar till att fatta beslut kring vilka objekt som bidrag 

kan sökas för.  I denna rapport med tillhörande bilagor lyfts potentiella 

bidragsprojekt fram, vilket är tänkt att fungera som ett underlag för kommunerna i 

Kronobergs län vid samhällsplanering under de kommande åren. 

Det bör också noteras att bidragsformen och kriterier för bidraget kan komma att 

ändras, vilket redan gjorts sedan det instiftades. Därför är därför viktigt att vara 

medveten om att de objekt som identifierats inom ramen för detta projekt kan 

komma att bli inaktuella ur bidragssynpunkt vid eventuella förändringar, och att 

ytterligare objekt, som inte tagits upp här, kan bli aktuella i framtiden. 
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2.1 Förutsättningar för att söka och beviljas 

bidrag 
Grundläggande för saneringsbidraget från Naturvårdsverket är att alla kommuner i 

Sverige, som har ett behov av att bygga bostäder och som har ett förorenat område 

som förhindrar byggnation, kan söka bidraget. Vidare finns ett antal kriterier som 

ska uppfyllas för att en ansökan ska godkännas (Naturvårdsverket, 2017): 

• Saneringen får ej påbörjas innan beslut om bidrag fattats 

• Det måste inte finnas en färdig detaljplan för det förorenade området, men 

kommunen ska åtminstone ha fattat beslut på kommunfullmäktige om att 

påbörja detaljplaneläggning för bostäder 

• En ansvarsutredning ska vara framtagen och godkänd av Naturvårdsverket 

• Bidraget kan användas för sanering till riktvärdet för känslig 

markanvändning (KM), förutsatt att den värdeökning av fastigheten som 

bidraget och saneringen medför dras av från det sökta beloppet 

• En fastighetsvärdering ska göras av en av samhällsbyggarna auktoriserad 

fastighetsvärderare med generell auktorisation 

• En lönsamhetsbedömning ska göras inklusive byggrätter 

Utöver ovanstående har det under projektets gång uppkommit ytterligare frågor 

kring förutsättningar för bidraget, vilka besvaras nedan: 

• Bidraget gäller för byggnation av alla typer av bostäder – gruppboenden, 

äldreboenden, LSS-boenden, hyresrätter, bostadsrätter, enfamiljshus, 

flerfamiljshus etc. 

• Bidrag beviljas löpande, det är alltså inget särskilt datum under året då 

ansökningar ska skickas in. 

• Antalet bostäder som planeras inom det förorenade området kan beaktas 

vid beviljande eller avslag på ansökan. I dagsläget finns ingen kö av 

ansökningar till bidraget. I framtiden kan det finnas skäl för 

prioriteringsgrund, ju fler bostäder som planeras desto bättre ut 

bidragssynpunkt. På samma sätt kan arean av det förorenade området få 

betydelse, då ett större område sannolikt kan hysa fler bostäder. 

• Bidraget kan gälla förtätning av en fastighet där bostäder redan finns, om 

förorening i mark förhindrar förtätning. Detta är dock alltid n bedömning i 

det enskilda fallet. 

• Bidraget finansierar åtgärdsförberedande utredning samt utförande av 

efterbehandlingsåtgärd inom det förorenade området. Området måste dock 

vara så pass väl undersökt sedan tidigare att det finns en uppfattning om 

åtgärdsbehov och kostnader, för att det ska vara möjligt att bedöma 

huruvida saneringskostnaderna förhindrar exploatering utan bidraget. 

Ansvarsutredningar kan bekostas i undantagsfall, detta bedöms i varje 

enskilt fall. 
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• Bidrag för redan påbörjade eller pågående saneringsprojekt beviljas ej. I det 

fall en sanering gjorts för längesedan (avslutat projekt) och det visar sig 

finnas ytterligare saneringsbehov för bygge av bostäder, kan det vara möjligt 

att söka och beviljas bidrag. Detta är dock alltid en bedömning i det enskilda 

fallet. 

• Det finns inga styrande regler gällande vem som är markägare av den 

förorenade fastigheten. Däremot måste kommunen, en annan myndighet 

eller offentlig förvaltning stå som huvudman för projektet. 

• Vid framtagande av ansvarsutredning står förslagsvis tekniska förvaltningen 

inom kommunen som huvudman, medan 

miljöförvaltningen/miljökontoret tillsammans med länsstyrelsen granskar 

utredningen samt övriga handlingar som tas fram för ansökan. 

• Bidraget kan gälla för sanering till både MKM och KM. I det fall bidraget 

söks för att sanera till KM dras fastighetens värdeökning av från det 

bidragsbelopp som utbetalas. Det är då fastighetsägaren som kompenserar 

för värdeökningen. Detta innebär att saneringskostnaderna behöver vara 

större än värdeökningen, för att det ska gå att betala ut ett bidrag. 

• I det fall föroreningar från verksamhet på angränsande fastighet spridit sig 

till en fastighet aktuell för bostadsbygge, görs här bedömningen att bidraget 

kan sökas. Bidraget är tillför att möjliggöra bostadsbygge på förorenad mark 

och det finns inget angivet krav på att den förorenande verksamheten måste 

legat inom den fastighet där bostäder ska byggas. 

3 Genomförandebeskrivning 

3.1 Underlag 
Inledningsvis erhölls underlag från Länsstyrelsen i form av utdrag ur EBH-stödet 

över samtliga förorenade områden som givits riskklass 1-3 inom respektive 

kommun, totalt ca 560 objekt, samt kontaktuppgifter till miljö- och planchefer i 

länets åtta kommuner. Från dessa efterfrågades gällande detaljplaner för bostäder. 

Därefter valdes de förorenade områden ut som ligger inom detaljplanerat område 

för bostäder. 

De utvalda objekten med tillhörande MIFO-blanketter utgjorde underlag vid 

upprättande av intervjumaterial, inför möten med representanter från miljö- och 

planenheterna från respektive kommun. 

3.2 Intervjuer 
Intervjuer med representanter från miljö- och planenheten från respektive kommun 

genomfördes som möten över Skype. Inledningsvis presenterades uppdraget och 

dess syfte samt en kort introduktion till förutsättningarna för bidraget, därefter 

gjordes en genomgång av de förorenade områden som kommunerna ansåg mest 

relevanta för bostadsbygge. Det visade sig att dessa inte alltid sammanföll med de 
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objekt som inledningsvis gallrats ut genom jämförelse av MIFO-objekt och 

detaljplaner. I några fall framkom nya områden som inte fanns listade i EBH-stödet 

med riskklass 1-3. 

För varje objekt lyftes följande information: fastighet, tidigare verksamhet och 

driftsperiod, eventuella utförda undersökningar, föroreningssituation, 

markanvändning, detaljplaneskede, fastighetsägare samt ansvar. Utifrån detta var det 

sedan möjligt att göra ytterligare en gallring av objekt som kan vara aktuella för 

saneringsbidraget. 

4 Resultat 
Nedan presenteras övergripande resultat för respektive kommun. I bilaga 1 återfinns 

en sammanställning av samtliga identifierade objekt i tabellform. Se även separata 

PM för mer utförliga beskrivningar av objekten i respektive kommun. Undantaget 

är kommunerna Markaryd och Uppvidinge, där inga aktuella objekt identifierats. 

4.1 Alvesta kommun 
Följande information har inhämtats vid möte och i mejlkonversation med Patrik 

Karlsson, planchef, och Carola Gunnarsson, enhetschef på Bygg och Miljö, på 

Alvesta kommun. 

Alvesta kommun har ca 20 000 invånare. Det finns ett bostadsbehov i kommunen 

och enligt bostadsförsörjningsprogrammet i kommunen ska det under de 

kommande tio åren byggas hundra nya bostäder varje år. 

I Alvesta kommun finns ca 90 förorenade områden listade i länsstyrelsens MIFO-

register med riskklass 1-3. Av dessa utgörs merparten av verkstadsindustrier, 

sågverk, skrothanteringsanläggningar och skjutbanor. I kommunen finns en 

medvetenhet kring saneringsbidraget, då det tidigare diskuterats att ta fram en 

ansökan för fastigheten Alvesta 14:1. I dagsläget finns inga konkreta planer på att 

göra en ansökan för detta objekt, men inom ramen för detta projekt har åtta 

fastigheter med potentiella föroreningar identifierats, som på både kort och längre 

sikt kan vara aktuella för saneringsbidraget. Inom två av dessa fastigheter är 

föroreningssituationen känd, övriga sex har aldrig undersökts. Även ansvarsfrågan 

behöver utredas närmre för samtliga åtta objekt om det ska blir aktuellt att kunna 

söka saneringsbidraget. För mer utförlig information, se PM Saneringsbidrag för 

bostadsbygge i Alvesta kommun. 

4.2 Lessebo kommun 
Följande information har inhämtats vid möte och i mejlkonversation med Ulla-Britt 

Rundqvist, miljösamordnare, och Filip Månsson, planarkitekt, på Lessebo kommun. 

Lessebo kommun har ca 8 800 invånare. Kommunen har under senare år sett en 

kraftigare befolkningsökning än vanligt och försörjningsplanen är att bygga 400-600 

nya bostäder under kommande fyra år. 
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I Lessebo kommun finns ca 45 förorenade områden listade i länsstyrelsens MIFO-

register med riskklass 1-3. Av dessa utgörs merparten av glasbruk och verkstads- och 

ytbehandlingsindustrier. Kommunen har tidigare beviljats ett saneringsbidrag från 

Naturvårdsverket på 47 500 000 kronor för sanering av Hovmantorps nya glasbruk. 

I dagsläget tas en ny ansvarsutredning fram för Strömbergshyttan, ett annat före 

detta glasbruk, där planen är att söka nya bidragspengar för sanering. Därtill har 

ytterligare två objekt identifierats, ett före detta glasbruk och ett före detta tryckeri, 

där framtida ansökningar kan vara aktuella. I båda fall saknas en ansvarig förorenare. 

I dagsläget görs en förstudie av föroreningssituationen vid det före detta glasbruket, 

medan föroreningssituationen vid tryckeriet är okänd. För mer utförlig information, 

se PM Saneringsbidrag för bostadsbygge i Lessebo kommun. 

4.3 Ljungby kommun 
Följande information har inhämtats vid möte och i mejlkonversation med Adina 

Mårtensson, miljöinspektör, Ulla Gunnarsson, planarkitekt, och Mikaela 

Augustsson, exploateringsingenjör, på Ljungby kommun samt Joakim Karlsson, VD 

för kommunala bostadsbolaget Ljungbybostäder. 

Ljungby kommun har ca 28 000 invånare. Det finns ett stort behov av hyresrätter i 

kommunen och planen är att bygga 200 nya bostäder per mandatperiod. 

I Ljungby kommun finns ca 45 förorenade områden listade i länsstyrelsens MIFO-

register med riskklass 1-3. Av dessa utgörs merparten av skjutbanor samt verkstads- 

och ytbehandlingsindustrier. Inom ramen för detta projekt har fyra objekt 

identifierats som kan vara aktuella för saneringsbidraget, en tillverkningsindustri, ett 

sågverk, ett stålgjuteri samt ett område med nedgrävda oljetunnor. Fastigheten som 

hyst tillverkningsindustrin har aldrig undersökts, men inom övriga områden är 

föroreningssituationen relativt väl undersökt. Det som främst behöver utredas 

vidare inför eventuella ansökningar är ansvarsfrågan. För mer utförlig information, 

se PM Saneringsbidrag för bostadsbygge i Ljungby kommun. 

4.4 Markaryds kommun 
Följande information har inhämtats vid möte och i mejlkonversation med Tommy 

Andersson, ordförande i bygg- och miljönämnden, och Laszlo Harmath, 

bygglovshandläggare, på Markaryds kommun. 

Markaryds kommun har ca 10 100 invånare. Det finns ett bostadsbehov i 

kommunen och försörjningsplanen är att bygga 35-50 nya bostäder om året under 

kommande år. Det finns inget allmännyttigt bostadsbolag i kommunen, utan endast 

privata aktörer som bygger idag. 

I Markaryds kommun finns ca 50 förorenade områden listade i länsstyrelsens MIFO-

register med riskklass 1-3. Av dessa utgörs merparten av sågverk, verkstads- och 

ytbehandlingsindustrier, skjutbanor samt gjuterier. Det finns i dagsläget inga planer 

på att bebygga några förorenade områden, då det finns annan mark tillgänglig som 

inte är förorenad och som är lämplig för bostadsbygge. I dagsläget planeras främst 
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nya bostäder i kommunens huvudort, samt eventuellt även i Strömensbruk. 

Eftersom inga objekt identifierats som aktuella för saneringsbidraget i Markaryds 

kommun, finns inget separat PM upprättat. 

4.5 Tingsryds kommun 
Följande information har inhämtats vid möte och i mejlkonversation med Johanna 

Lindqvist, planarkitekt på Tingsryds kommun. 

Tingsryds kommun har ca 12 200 invånare. Det finns ett tydligt bostadsbehov i 

kommunen, framförallt i tätorterna, och försörjningsplanen är att bygga 100 nya 

bostäder fram till år 2020, enligt ett mål som sattes år 2015. 

I kommunen finns ca 55 förorenade områden listade i länsstyrelsens MIFO-register 

med riskklass 1-3. Av dessa utgörs merparten av sågverk, verkstadsindustrier, 

skrothantering, massa- och pappersindustrier samt skjutbanor. Inom ramen för detta 

projekt har fyra objekt identifierats i Tingsryds kommun, som kan vara aktuella för 

saneringsbidraget: två före detta sågverk, en före detta plantskola och en före detta 

båttillverkning. Föroreningssituationen är känd inom tre av de fyra objekten, och i 

två fall saknas en ansvarig förorenare. För mer utförlig information, se PM 

Saneringsbidrag för bostadsbygge i Tingsryds kommun. 

4.6 Uppvidinge kommun 
Följande information har inhämtats i telefonsamtal och mejlkonversation med Karin 

Holst, förvaltningschef på Uppvidinge kommun. 

Uppvidinge kommun har ca 10 000 invånare. Det kommunala bostadsbolaget heter 

Uppvidingehus AB. 

I kommunen finns ca 80 förorenade områden listade i länsstyrelsens MIFO-register 

med riskklass 1-3. Av dessa utgörs merparten av glasbruk, sågverk verkstads- och 

ytbehandlingsindustrier samt skjutbanor. I dagsläget är kommunstyrelsen mitt i 

ansökningsprocessen för saneringsbidraget för området kring den före detta 

järnvägsstationen i centrala Uppvidinge, på fastighet Åseda 12:1. 

Markundersökningar har påvisat metallhalter över riktvärdena för MKM, framförallt 

längs de före detta spårdragningarna. En ansvarsutredning har tagits fram och när 

den godkänts kommer ansökan att fullföljas. 

Utöver den ansökan som håller på att tas fram har inga övriga potentiella objekt som 

kan vara aktuella för saneringsbidraget identifierats i kommunen. Det planeras 

bostäder i Älghult men på icke-förorenat område. Eftersom inga objekt identifierats 

som aktuella för saneringsbidraget i Uppvidinge kommun, finns inget separat PM 

upprättat. 
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4.7 Växjö kommun 
Följande information har inhämtats vid möte och i mejlkonversation med Djana 

Micanovic, planchef, och Karin Eskilson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, på Växjö 

kommun. 

Växjö kommun är länets största med ca 90 000 invånare, varav ca 60 000 bor i Växjö. 

De senaste tio åren har det byggts ca 450 nya bostäder varje år. Detta är inte 

tillräckligt för befolkningsökningstakten och målet är nu istället att bygga ca 800 

bostäder per år. 

I kommunen finns ca 140 förorenade områden listade i länsstyrelsens MIFO-register 

med riskklass 1-3. Merparten av dessa utgörs av skjutbanor, kemtvättar, 

skrothanteringar, oljedepåer, grafiska industrier, betning av säd samt verkstads- och 

ytbehandlingsindustrier. Inom ramen för detta projekt har fem objekt identifierats 

som kan vara aktuella för saneringsbidrag, två deponier, en järnvägsfastighet, en 

grustäkt och en tillverkningsindustritomt. Inom samtliga av dessa är 

föroreningssituationen mer eller mindre undersökt, vilket är en god grund inför 

bedömning av huruvida en ansökan kan göras. Det har inte gjorts någon 

ansvarsutredning för något av objekten och det finns inte heller någon fastslagen 

detaljplan för bostäder, däremot planuppdrag på att bygga bostäder inom den före 

detta grustäkten. För mer utförlig information, se PM Saneringsbidrag för bostadsbygge i 

Växjö kommun. 

4.8 Älmhults kommun 
Följande information har inhämtats vid möte och i mejlkonversation med Ann-Sofie 

Persson, miljö- och byggchef, Daniel Persson, miljö- och hälsoskyddsinspektör och 

Paul Robertsson, utvecklingschef, på Älmhults kommun. 

Älmhults kommun har ca 17 000 invånare. Målet med bostadsförsörjningen är att 

bygga 100-150 nya bostäder varje år. 

I kommunen finns ca 55 förorenade områden listade i länsstyrelsens MIFO-register 

med riskklass 1-3. Merparten av dessa utgörs av verkstads- och 

ytbehandlingsindustri, sågverk, kemtvättar och skjutbanor. Inom ramen för detta 

projekt har fem objekt identifierats som kan vara aktuella för saneringsbidraget, två 

kemtvättar, ett glasbruk, ett sågverk och ett flygfält. Troligtvis kommer kemtvätts-

fastigheterna inte att omfattas av någon ansökan, då byggnation är brådskande och 

ansökningsprocessen troligtvis skulle sinka tillkomsten av nya bostäder. Inom det 

före detta glasbruket är föroreningssituationen känd och kommunen inväntar medel 

för att utföra en huvudstudie. Därefter bör ansvarsfrågan utredas, det finns troligtvis 

ingen ansvarig förorenare vilket gör området aktuellt för saneringsbidrag. Även för 

det före detta sågverket bör ansvarsfrågan utredas. Föroreningssituationen är relativt 

väl undersökt. Flygfältet är inget prioriterat område för bostadsbygge under de 

närmsta åren men skulle kunna bli aktuellt för saneringsbidraget på sikt. För mer 

utförlig information, se PM Saneringsbidrag för bostadsbygge i Älmhults kommun. 
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5 Slutsatser 
Detta projekt har syftat till att identifiera förorenade områden inom Kronobergs län 

som kan komma att omfattas av Naturvårdsverkets saneringsbidrag för 

efterbehandling av förorenade områden inför bostadsbygge. I länet finns ca 560 

förorenade områden listade i länsstyrelsen EBH-stöd med riskklass 1-3. Av dessa 

har 24 identifierats som potentiella objekt för att söka saneringsbidraget. Därtill har 

4 objekt som ej finns listade i EBH-stödet identifierats, alternativt som finns med i 

EBH-stödet men utan riskklass, vilka kan vara aktuella för bidraget. 

Generellt gäller för de identifierade objekten att ansvarsfrågan bör utredas för att 

bedöma om en ansökan om saneringsbidraget kan göras eller ej. Ett fåtal av de 

identifierade objekten har undersökts tillräckligt väl för att en ansökan ska kunna 

motiveras sett till föroreningssituation, medan flertalet, utöver ansvarsutredning, 

även behöver omfattas av markundersökningar för att det ska gå att bedöma 

huruvida en ansökan kan göras eller ej. 

6 Referenser 
Naturvårdsverket. (den 29 11 2017). Bidrag för sanering av förorenade områden för att bygga 

bostäder. Hämtat från http://www.naturvardsverket.se/efterbehandling-

infor-bostadsbebyggelse/ 

 

 



Bilaga 1

Sammanställning av identifierade objekt

Kommun Objektnamn Fastighet
MIFO 

Riskklass 
Verksamhet Verksamhets-period Utförda undersökningar Föroreningsstatus Utförda åtgärder

Nuvarande 

markanvändning
Markägare Ansvar Detaljplansskede

Tidsram, aktualitet i 

förhållande till ansökan

Alvesta Moheda 

drivmedelsanläggning 

(Klintaberget)

Moheda-Ryd 5:120 Finns ej i 

EBH-stödet

Försvarsmaktens fd 

drivmedelanläggning, med bl 

a 6 cisterner. Stor 

explosionsplycka 1958, 14 

000 m3 drivmedel läckte ut i 

mark.

1944-2004 (cisternerna 

tömdes 2004, avveckling 

under följande år)

Niras 2010: Moheda 

Drivmedelsanläggning, 

Huvudstudie med fördjupad 

riskbedömning och 

åtgärdsutredning

Stora delar av anläggningen och 

omkringliggande mark påverkad av 

främst petroleumföroreningar, både 

jord och grundvatten.

Delvis Skogsmark, 

bostadsfastigheter, 

allmän plats-mark, gator, 

park

Fortifikationsverket, 

Alvesta kommun m 

fl

Försvaret ska ansvara 

för sanering

Inga aktiva detaljplaner 

finns. 

2-4 år (ev aktuellt för bostäder 

på längre sikt. Föroreningen 

sätter stopp för 

tätortsutveckling. 

Bostadsfastigheter evakuerade 

efter olyckan)
Alvesta Tingsbacken Alvesta 14:1 Finns ej i 

EBH-stödet

Tidigare sankt område,  

utfyllning/deponering bl a 

med bark från VIDA Alvesta 

sågverk och ev från 

ytbehandlingsindustri

Okänt Sweco 2014: Miljögeoteknisk 

undersökning. Sweco 2015: 

Översiktlig miljöteknisk 

markundersökning.

Jord: kadmium, koppar, krom zink > 

KM. Grundvatten: förhöjda halter av 

bly, koppar, krom och nickel, 

bedömning "mindre allvarligt".

Nej Grönområde, 

fotbollsplan

Alvesta kommun Okänt, 

ansvarsutredning 

finns ej

Detaljplan förbereds för 

samråd. Bostäder i två-tre 

plan, ca 30 bostäder totalt.

2-4 år (har tidigare diskuterats 

för ansökan, då avbröts 

ansökan pga halter < MKM. Ev 

aktuellt med ansökan om 

utökade undersökningar utförs)

Alvesta Göte Björks 

Skrotningsanläggning

Vislanda 4:1 3 Tipp/deponi. Fördelning av 

metallskrot, kabelbränning 

under kort tid.

ca 1950-1990-talet Nej Okänd Nej Skog Alvesta kommun Okänt, 

ansvarsutredning 

finns ej

Framtida utbyggnadsområde 

för bostäder enligt 

detaljplan. 

> 4 år

Alvesta Alvestaindustrier Alvesta 14:22 3 Tillverkning av vägskyltar, 

Lego-tillverkning. Avfall från 

verksamheter tippad inom 

fastigheten (obekräftade 

uppgifter).

Vägskyltar 1954-1979, Lego 

efter 1979

Nej Okänd Nej Pågående verksamhet 

(däckfirma) och 

skogsmark

Privat Verksamhet i drift, 

ansvar behöver 

utredas

Inom detaljplanerat område 

för verksamhet. Lämplig för 

bostäder i övrigt.

2-4 år (defintivt ett objekt att 

diskutera för bostäder och 

bidrag, anser kommunen)

Alvesta Alvesta Bilskadecenter Sjöatorp 3:64 3 Snickeri med organiska 

lösningsmedel.

1977-1993 Nej Okänd Nej Industrifastighet Privat Okänt, 

ansvarsutredning 

finns ej

Fastigheten har varit föremål 

för tillfälliga bostäder för 

nyanlända. Kan vara 

attraktivt för omvandling till 

bostäder.

2-4 år

Alvesta Handelsträdgård Alvesta Alvesta 14:12 3 Odling i växthus och på 

friland samt blomsteraffär

1920/1940-tal - pågående Nej Okänd Nej Handelsträdgård Privat Verksamhet i drift, 

ansvar behöver 

utredas

Inom detaljplanerat område 

för bostäder.

2-4 år, ev > 4 år

Alvesta Moheda Bilservice,       

Din-X

Moheda 4:109 2 Flertalet verksamheter: 

Yllefabrik med färgning, 

snickeri, bilverkstad, 

leksaksfabrik, bensinstation.

>100 år Nej Sannolikt bensikläckage Nej Pågående verksamhet 

(bensinstation)

Privat Verksamhet i drift, 

ansvar behöver 

utredas

Inom detaljplanerat område 

för verksamhet. Lämplig för 

bostäder i övrigt.

2-4 år, ev > 4 år

Alvesta Fd Viverk Verkstads Kvarnabacken 4:1 2 Bilskrot och versktad. 

Tillverkning av anlägngingar 

för industritvätt och måleri.

Tillverkning 1947-1990, 

bilskrot pågående

Inspektion MHK efter ett 

oljeutsläpp 1978

Okänd Nej Industrifastighet Kommunalt bolag Verksamhet i drift, 

ansvar behöver 

utredas

Inom detaljplanerat område 

för verksamhet. Lämplig för 

bostäder i övrigt.

> 4 år

Lessebo Hovmantorps gamla 

glasbruk

Prästgården 1, 

Prästgården 2, 

Prästgården 3, 

Prästgården 4

1 Fd glasbruk 1860-1878 (brann ned) Förstudie av Prästgården 1 pågår 

2017. Prästgården 2-4 är 

sanerade på bekostnad av 

Ljungby kommun.

Höga halter av bly och arsenik har 

påvisats vid tidigare undersökningar 

av Prästgården 2-4 (2003: 

Miljöundersökning Hovmantorp).

Prästgården 2-4 är 

sanerade i samband 

med byggnation av nya 

villabostäder.

Bostäder på alla 

fastigheterna, även 

Prästgården 1. Stor 

fastighet där trädgården 

är förorenad.

Privat Ansvarsbedömning 

finns. Enligt 

Länsstyrelsens 

bedömning saknas 

ansvarig för 

Prästgården 1

Detaljplanerat för bostäder, 

laga kraft 2005-07-26

1-2 år

Lessebo Strömbergshyttan 

(Lindefors)

Linneskruv 1:63 1 Fd glasbruk för tillverkning av 

kristallkglas och sodaglas. 

Deponering av restavfall i 

närområdet 1930-1975, ev 

även i Kvarnsjön.

1876-1979 Glasbruksprojektet 2006 & 2007: 

Miljötekniska 

markundersökningar Etapp 1 

och 2

Höga bly- och arsenikhalter i jord, 

grundvatten och sediment.

Nej. Inväntar 

ansvarsutredning och 

vidare medel för 

huvudstudie.

Butik, cafeé, naturmark GRPS Properties in 

Sweden AB

Ansvarsutredning 

under framtagande, 

är hos 

Naturvårdsverket för 

granskning

En planlagt område. 2-4 år, ev > 4 år

Lessebo Johnssons Boktryckeri Arket 9 3 Tryckeri av böcker, 

broschyrer mm. Ingen info 

om kemikalier etc.

Ca 100 år, ev avslutad 2005 Nej Okänd Nej Bostäder Privat Ansvarig saknas Detaljplan för bostäder, laga 

kraft 1951-05-11

Troligtvis ej aktuell för 

saneringsbidrag, pga liten 

fastighet som redan hyser 

bostäder.
Ljungby Holmsborg - nedgrävda 

tunnor

Torg 14:31 2 Ett 20-tal nedgrävda 

oljetunnor

Nedgrävda på 1940-talet KM Miljöteknik AB 1999: 

Provtagning av oljeförorenad 

jord. SGI 2000: Undersökning 

med avseende på 

kolväteföroreningar med FFD-

sond.

Alifatiska och aromatiska kolväten, 

bensen, PAH > MKM i jord.

Nej Gruppbostäder för 

vuxna med 

funktionsnedsättning

Ljungby kommun Ansvarig saknas Allmänt ändamål, gammal 

detaljplan. Kan bli aktuellt 

att förtäta med bostäder.

2-4 år, ev > 4 år

Ljungby Ljungby Sågverk Sågverket 1 3 Fd sågverk med doppning ca 1960-2006 Okänd undersökning 1999-2000. 

Sweco 2016: Miljöteknisk 

markundersökning, Sågverket 1, 

Ljungby kommun

Dioxin i nivå med KM i jord. Sanerat till MKM 

genom schaktsanering 

vid gamla 

doppningskaret (Sweco: 

Efterbehandling 

Ljungby sågverk 

Slutrapport)

Grusad yta Ljungby kommun Oklar ansvarsfråga, 

VIDA eller Ljungby 

kommun? VIDA stod 

för sanering ner till 

MKM

Detaljplan ej färdigställd. 

Finns planer på att bygga en- 

och flerfamiljsbostäder.

2-4 år
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Bilaga 1

Sammanställning av identifierade objekt

Kommun Objektnamn Fastighet
MIFO 

Riskklass 
Verksamhet Verksamhets-period Utförda undersökningar Föroreningsstatus Utförda åtgärder

Nuvarande 

markanvändning
Markägare Ansvar Detaljplansskede

Tidsram, aktualitet i 

förhållande till ansökan

Ljungby CTC/Wascator (fd 

Coronaverken)

Herkules 2 2 Verkstad med triavfettning, 

tillverkning av bl a 

tvättmaskiner. 

1931-1973 Nej Ev indikationer på förorening i 

källare

Ev schakt utförd vid 

biblioteksbygge

Bibliotek, byggdes 1981 Ljungby kommun Ansvarsutredning 

finns ej. Länsstyrelsen 

har påbörjat en 

utredning men den 

lades ner pga kom 

inte vidare

Finns planer på byggnation, 

troligtvis äldreboende. 

> 4 år (ej nära i tid, först 

behöver nytt bibliotek byggas)

Ljungby Aspebacken (Keycast 

Ljungby AB)

Aspebacken 25 3 Tillverkning av potatismjöl 

samt stålgjuteri.

Tillverkning potatismjöl 

tidigt 1900-tal. Stålgjuteri 

1913-2014.

Tyréns 2006: Miljögeoteknisk 

undersökning Kv Aspebacken. 

Environ Finland 2007: Phase II 

Environmental Investigation 

(MIFO 2). Sweco 2017: 

Miljöteknisk markundersökning 

inom fastigheten Aspebacken 25 

i Ljungby.

Jord: PAH, alifatiska kolväten, PCB, 

tetrakloreten > KM. Bensen, 1-2-

dikloretan > MKM. Grundvatten: 

Inga halter över tillämpade 

riktvärden.

Nej Industri Ljungby Utveckling 

AB (kan säljas till 

kommunen)

Komplicerade 

ansvarsförhållanden. 

Kan Ljungby kommun 

ta på sig ansvaret?

Finns planer på att bygga 

hyresrätter samt skola, 

kulturcenter etc.

2-4 år (under 2018 planeras 

rivning av gamla byggnader och 

ytterliggare undersökning)

Tingsryd Kurrebo visningsträdgård Sånnahult 2:3>1 2 Fd plantskola, uppdrivning av 

fruktträd, med användning av 

bekämpningsmedel.

Tidigt 1900-tal - 2003 WSP 2016: Översiktlig och 

Kompletterande miljöteknisk 

markundersökning.

DDT i ytjord konstaterat, samt 

metaller > KM i jord

Bedömning har gjorts 

av fd miljöinspektör att 

det troligtvis inte 

behövs någon sanering, 

sannolikt mest en 

gissning. Miljömedicin i 

Lund har gjort ett 

utlåtande att 

saneringsbehov finns 

om det ska byggas 

bostäder.

Bebyggelse och 

odlingsmark

Tingsryds kommun Okänt, 

ansvarsutredning 

finns ej

Detaljplan saknas. 

Planuppdrag finns, men 

arbetet är vilande.

2-4 år, ev > 4 år (finns inte i 

prioriteringslista för bostäder 

hos kommunen nu, ev aktuellt 

om 2 år. Lite mindre tätort) 

Tingsryd Väckelsångs sågverk 

(Viking Timber)

Väckelsång 6:41 

(sågverk), Väckelsång 

16:1 (barkdeponi)

1 Fd sågverk med 

timmerbevattning och 

impregnering genom 

doppning. Barkdeponi.

Från ca sekelskiftet - 1981 

(konkurs)

KM Laboraotierna 1988: Prov i 

dike. VA-teknik och vattenvård 

1990: Miljöteknisk 

markundersökning. SWECO 2002 

& 2005: MIFO fas 2. SGI 2007: 

Huvudstudie.

Höga halter dioxiner, klorfenoler, 

PAH, arsenik, klorerade 

bekämpningsmedel i jord och 

grundvatten.

Nej Skogsmark, gamla 

sågbyggnaden finns 

kvar.

Tingsryds kommun Finns ingen ansvarig 

förorenare

Enligt MIFO, detaljplanerat 

för industriändamål. 

2-4 år (finns inte i 

prioriteringslista för bostäder 

hos kommunen nu, kanske 

aktuellt om 2 år)

Tingsryd Fd Tingsryd Sågverk Tingsmåla 1:56 3 Fd sågverk med sågning och 

hyvling. Impregnering genom 

doppning.

ca 1940-1998 (konkurs) Mark och Vatten Ingenjörerna 

2005: Översitlig 

markundersökning. Huvudstudie 

utförd under 2007.

Dioxin, pentaklorfenol, alifater, 

kadmium. Efter genomförd 

huvudstudie sänktes riskklassningen 

av objektet från 1 till 3.

Nej Byggnader rivna. Grusad 

yta, skogsmark.

Ting Trä i Tingsryd 

AB

Finns ingen ansvarig 

förorenare

Detaljplanerat för 

industriändamål.

2-4 år

Tingsryd Kv Örnen Örnen 18, Tingsryd 

14:1

3 (Örnen 

17)

Fd båttillverkning på 

intilliggande fastighet (Örnen 

17)

okänt startår - 1980-talet Nej. Markudnersökningar 

planeras i dagsläget.

Okänd Nej Bebyggelse, skog, 

parkering

Tingsryds 

industristiftelse

Finns troligtvis ingen 

ansvarig förorenare, 

behöver utredas

Detaljplanerat för 

industriändamål. Besultom 

ändring av detaljplanen 

finns. Arbetet med att ta 

fram en ny detaljplan pågår.

Ev aktuell för saneringsbidrag 

om föroreningar från 

grannfastigheten Örnen 17 

spridit sig till planerade 

bostadsfastigheter.

Växjö Kv Fabriken Växjö 10:35, Växjö 

14:3, Fabriken 1, 

Fabriken 2 (den 

senare bebyggd med 

bostäder)

3 (delar av 

området)

Fd järnvägsområde med spår, 

slipersupplag och tankplats.

Driftstart ca 1875 - 

åtminstone 1997 (enligt 

flygfoton)

Delar av området undersökt 

åren 1995, 1997, 2000 samt 

2010.

Metaller, olja, PAH > MKM i jord. Östra delen av området 

delvis sanerad i 

samband med 

anläggning av parkering 

och park.

Parkering, park (sydöstra 

delen), fd spårområde 

och lokstall (sydvästra 

delen), bostäder (norra 

delen)

Växjö 10:35: Växjö 

kommun. Växjö 

14:3: Trafikverket. 

Fabriken 1: Corem 

Frabriken AB Sthm. 

Fabriken 2: Brf 

Lönnen.

Del av Växjö 10:35 är 

aktuell för bostäder 

och parkeringshus. 

Ansvarsutredning 

saknas. Fabriken 1: 

Ansvarsutredning 

saknas.

Ej detaljplanerad för 

bostäder i dagsläget. Den 

mark som är aktuell mark för 

ny detaljplan för bostäder 

ligger inom del av Växjö 

10:35 (gällande plan medger 

endast parkering)

2-4 år, ev > 4 år

Växjö Fd Deponi Öpestorp 3:4 Finns ej i 

EBH-stödet

Fd deponi. Inledningsvis grus- 

och sandtag som fyllts ut med 

avfall från hushåll och 

industrier (främst i sydöstra 

delen av fastigheten).

Okänt WSP 2015: Översiktlig 

miljöteknisk markundersökning. 

WSP 2015: Överisktlig 

kostnadsbedömning för sanering 

av deponi.

Jord: metaller, aromatiska kolväten, 

PAH > MKM. Grundvatten: inga 

förhöjda hater nedströms deponin.

Nej Naturmark Växjö kommun Ansvarig saknas Detaljplan för 

industriändamål på del av 

området, övriga området ej 

planlagt. Planarbete att ta 

fram detaljplan för bostäder 

pågår.

> 4 år

Växjö Helenetorpsdeponin Ingelstad 19:9 Ingen 

riskklass

Fd. deponi för hushålls- 

trädgårds- och byggavfall. 

Förbränning har skett.

1940-1983 VBB Backögruppen 1983: 

Geoteknisk utredning för 

bostadsområde. WSP 2015: 

Översiktlig bedömning av 

utbredning samt kostnader för 

sanering

Jord: metaller, PCB, PAH > KM. Plast, 

metall, bildäck, kylskåp, keramik, 

bilbatterier, dieselcistern.

Nej Naturmark Växjö kommun Kommunal deponi 

aktiv till början på 

1980-talet. 

Ansvarsfrågan ej 

utredd

Ej planlagt område. 2-4 år
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Bilaga 1

Sammanställning av identifierade objekt

Kommun Objektnamn Fastighet
MIFO 

Riskklass 
Verksamhet Verksamhets-period Utförda undersökningar Föroreningsstatus Utförda åtgärder

Nuvarande 

markanvändning
Markägare Ansvar Detaljplansskede

Tidsram, aktualitet i 

förhållande till ansökan

Växjö Hagavik Växjö 7:10 Ingen 

riskklass

Fd. grustäkt och asfaltsupplag Asfaltsupplag under sent 

1900-tal, mobila asfaltsverk 

i drift under tidigt 2000-tal

WSP 2017: Översiktlig 

miljöteknisk markundersökning

Jord: PAH > MKM Nej Grusad yta, lite 

växtlighet

Växjö kommun Ansvarig bör vara 

Växjö kommun 

eftersom kommunen 

bedrivit verksamhet 

eller upplåtit marken 

för verksamhet

Ej planlagt område. Finns 

planuppdrag på att bygga 

bostäder och skola mm.

2-4 år

Växjö Kv Fläkten Fläkten 7, Fläkten 8, 

Fläkten 10, Fläkten 

12, Fläkten 14, 

Fläkten 15

3 (delar av 

området)

Industriområde, bl a 

tillverkning av fläktar

Okänt startår, pågående 

verksamhet

Mark och Vatten Ingenjörerna 

2000: Utredning av förorening i 

mark och vatten. ABB Group 

Service Center 2002: Mark- och 

vattenundersökning. Mark och 

Vatten Ingenjörerna 2008: 

Miljötekniska och geotekniska 

markundersöknignar.

Halter av alitafiska och aromatiska 

kolväten samt PAH konstaterat. Olja 

i grundvatten.

Nej Industriområde, 

pågående verksamhet

Privat Ansvarsutredning 

finns ej. Olika 

fastighetsägare och 

verksamheter inom 

området, 

ansvarsfrågan 

behöver utredas

Detaljplan för 

industriändamål finns.

> 4 år (troligtvis aktuellt på 

längre sikt anser kommunen)

Älmhult Kemisk tvätt i kv Gunnar 

Gröpe 2

Gunnar Gröpe 2 3 Kemtvätt och bensinstation 1960-talet (kemtvätt), fram 

till 2014 (bensinstation)

MMU vid Din-X 

drivmedelsanläggning 2014: 

beställd av Mats Bilservice 

Älmhult. 

PAH, BTEX, MTBE < MKM. Det har 

inte gjorts analyser av klorerade 

lösningsmedel.

SPIMFAB har gjort 

sanering av 

bensinstationen, 

troligtvis finns 

föroreningar kvar under 

byggnaden 

(verkstadslokal).

Parkeringsplats Älmhultbostäder AB Ev Preem Detaljplan ska ut på samråd 

och fastigheten bör 

bebyggas så snart som 

möjligt.

1-2 år, alt. för sent (kommunen 

anser att bostadsbygge bör 

göras snarast, och att en 

ansökningsprocess skulle sinka 

byggnation)

Älmhult Elme glasbruk Gotthard 7 1 Fd. glasbruk i norra delen av 

fastigheten. Har även funnits 

aluminiumsmältverk på 

fastigheten. Utfyllning av 

mark av restprodukter från 

fabriken.

Glasbruk 1917-1970 Structor 2014: Miljöteknisk 

undersökning fd Elme glasbruk - 

Förstudie

Jord: metaller > FA, aromatiska 

kolväten, PAH > MKM, alifatiska 

kolväten > KM. Grundvatten, 

ytvatten och sediment: förhöjda 

halter av metaller.

Nej. Kommunen 

inväntar medel för att 

utföra huvudstudie.

Kontorslokaler, ytor för 

uppställning och 

omlastning.

Stena 

Fragmentering AB

Finns troligtvis ingen 

ansvarig förorenare, 

behöver utredas

Stadsplan från 1981 finns. 

Det är oklart om kommande 

förändringar av planen 

väntas.

2-4 år, ev > 4 år

Älmhult Möckelns Sågverk AB Sånnaböke 1:171 2 Sågverk med doppning under 

kortare perioder (fenol, 

Santobrite med 

pentaklorfenol, Mitrol 1983)

1850-tal - 2011 (konkurs) Kontrollprogram sedan 1986. ÅF 

2004: PCB-inventering. Tyréns 

2011: Översiktlig miljöteknisk 

markundersökning. Tyréns 2012: 

Riskbedömning. 

Jord: dioxiner > MKM, alifatiska 

kolväten > KM. 

Nej. 1993 rensandes 

lagringsutrymmet i sjön 

från sjunktimmer med 

hjälp av dykare.

Gammal industrimark, 

finns inga byggnader 

kvar.

Danske Bank Ansvarsutredning 

finns ej, behöver 

utredas

Ej detaljplanerat område. 

Översiktplan finns.

> 4 år (ev kan Lst söka för 

denna fastighet i annan 

bidragsform. Fastigheten är 

tillräckligt stor för stor mängd 

bostäder)

Älmhult Möckelns Flygplats Sånnaböke 1:9, 

Sånnaböke 1:47, 

Äskya 2:17

3 Flygfält och byggnader 

(hangarer, klubbstuga), 

enmotoriga flygplan. 

Flygbränslehantering vid 

tankanläggning.

1978 - pågående 2011 Nej Okänd Nej Flygfält Sånnaböke 1:9: 

Älmhults kommun. 

Sånnaböke 1:47: 

Jiffy Unitorv AB. 

Äskya 2:17: 

privatägd.

Okänt, 

ansvarsutredning 

finns ej

Ej detaljplanerat område. > 4 år (ej prioriterat för 

bostadsbygge från kommunens 

sida)
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