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Abstract 
Today there are close to 90 objects of interest in Sweden who are considered a threat to the 
environment and people’s health. These objects are in the process of being decontaminated 
within a near future. All together there are 80 000 objects identified and 17 000 of them has 
been risk classified. According to the Swedish environmental goal “Poison free environment” 
the most important actions are to be done before the year 2020. In both Skåne and Lund there 
is an ongoing work to solve the problems with contaminated objects. According to Scanias 
environmental goals the ten most contaminated objects are to be handled before 2010 and in 
Lund the ambitions was to already have a plan for how to handle the most contaminated areas.

With the help from the Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO) produced by 
the Environmental protection agency (EPA) in Sweden an identification of the areas with 
possible pollution has been done. The methodology is divided in two parts and this report has 
only worked with the first part – the identification. With the help from “Branschkartläggning 
– en översiktlig kartläggning av efterbehandlingsbehover I Sverige” a report published by the 
EPA an evaluation has been done of the risk for environment and health of the different areas 
in Dalby. Of the areas that have been examined in this study the most contaminated one are 
definitely the one called “Dammen 3”.  In the area “Dammen 3” a dry clean used to have its 
location wich in 1988 was affected by a fire. The fire, together with careless handling of 
chemicals are supposed to be the cause of “Dammen 3” being one of Skånes most 
contaminated areas. Besides “Dammen 3” two old gas stations registered be Svenska 
Petroleuminstitutet Miljösaneringsfond AB (SPIMFAB) has been identified including some 
mechanic workstations in two places in Dalby where there has been gas pumps belonging to 
some smaller businesses. Overall there have not been many objects of interests in Dalby for 
further investigation. 

From the beginning Dalby was an agriculture city. A relatively small down town surrounded 
by agriculture land and farms has for many generations been the typical appearance for the 
city. Driven by the technical changes the agriculture area has become smaller and smaller and 
Dalby has expanded in form of new built houses and apartments. Today, Dalby is a small city 
about ten kilometers outside Lunds city and are most of all residence for people working in 
the Malmö-Lund area. No heavier industry except for the stone industry that still is today has 
its production in Dalby. 
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Sammanfattning
Idag finns det närmare 90 objekt i Sverige som anses utgöra ett allvarligt hot mot miljön och 
människors hälsa. Dessa områden håller på att saneras eller ska saneras inom en snar framtid. 
Totalt har 80 000 områden identifierats  och 17 000 av dessa har riskklassificerats. I både 
Skåne och inom Lunds kommun pågår arbete för att komma till rätta med problemet. Enligt 
Skånes miljömål ska de tio mest förorenade områdena åtgärdas innan 2010 och i Lund skall 
mål för åtgärder av de mest påverkade områdena i kommunen redan vara gjorda. 

Med hjälp av de framtagna riktlinjerna från MIFO-metodiken som framtagits av 
Naturvårdsverket har arbetet för att identifiera de potentiellt förorenade områdena i Dalby, 
Lunds kommun, gjorts. MIFO-metodiken är uppdelad i två faser där det här examensarbetet 
behandlar den första fasen som identifiera verksamheter. Med utgångspunkt från 
Naturvårdsverkets ”Branschkartläggning – en översiktlig kartläggning av 
efterbehandlingsbehovet i Sverige” har en första riskbedömning av hur pass farliga för miljön 
samt människors hälsa som de identifierade verksamheter kan vara. Av de verksamheter som 
undersökts är det ett område som är extra intressant, Dammen 3. På Dammen 3 har det 
tidigare legat en kemtvätt som 1988 drabbades av en omfattande brand. Denna brand, 
tillsammans med oförsiktighet vid kemikalihanteringen kan vara orsaken till att tomten idag 
tillhör en av Skånes mest förorenade. Utöver Dammen 3 har två stycken bensinstationer 
identifierats som även tidigare varit registrerade hos SPIMFAB (Svenska Petroleuminstitutets 
miljösaneringsfond AB) samt en ytterligare bensinstation som fortfarande är i drift. Vidare har 
det även funnits ett antal mekaniska verkstäder och på två ställen har det förekommit 
bensinpumpar i anslutning till andra mindre betydelsefulla verksamheter. Generellt sätt för 
Dalby har det inte funnits speciellt många objekt som skulle kunna vara för intresse för 
fortsatta undersökningar. 

Dalby har sedan byn uppkom varit en jordbruksstad. Ett förhållandevis litet centrum omgivet 
av jordbruksmark och gårdar har i många generationer varit det typiska utseendet för orten. 
Allt eftersom utvecklingen gått framåt har de brukade jordbruksarealerna minskat och istället 
har Dalby expanderat främst i form av nya bostadshus. Idag är Dalby en mindre ort en dryg 
mil utanför Lunds stad och är främst en bostadsort för folk med jobb i Lund-Malmö regionen. 
Ingen tyngre industri, bortsett från den stenbrytning som än idag finns kvar på orten, har 
förekommit. 
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1. Inledning
Miljön var länge något många inte tänkte speciellt mycket på. Det har varit få som brytt sig 
om hur man ska göra sig av med sitt avfall och kunskapen om effekterna har allt som oftast 
varit bristfälliga. På grund av detta har många platser i Sverige och övriga världen blivit 
förorenade av de verksamheter som drivit sin aktivitet på det aktuella området. 

Vändningen i Sverige kom i och med införandet av miljöskyddslagen 1969 och senare genom 
miljöbalken 1999 (Michanek & Zetterberg, 2004). Samma år beslutade Sveriges Riksdag att 
införa femton miljömål för att beskriva tillståndet för miljön och natur- och kulturresurser i 
Sverige. (Miljömålsportalen 2009a). Ett 16:e miljömål tillkom 2005. (Miljömålsportalen, 
2009a).

Genom dessa förändringar har miljöarbetet tagit stora steg framåt bland annat tack vare en 
förbättrad insyn från landets kommuner och länsstyrelser. De kan nu på ett bättre sätt 
kontrollera de nya verksamheter som uppkommer samtidigt som de kontinuerligt kan 
genomföra tillsyn och ställa krav på de nuvarande. 

Även internationellt är problemet med förorenade områden väldigt uppmärksammat. I många 
länder har man kommit längre i sitt arbete än Sverige. I USA har man bland annat startat en så 
kallad Superfund (U.S Environmental Protection Agency, 2009) för bättre ekonomiskt stöd så 
arbetet med inventering och sanering ska gå snabbare. Danmark, tillsammans med Tyskland 
och Nederländerna är de länderna i Europa som kommit längst fram i utvecklingen vad det 
gäller efterbehandling och undersökningsmetodik. (Naturvårdsverket, 2003)

Trots det förbättrade arbetet och en ökad insyn från myndigheter finns det många mark- och 
vattenområden som är förorenade sedan tidigare på grund av bristfällig avfallshantering, dålig 
kunskap, slarv och oförsiktighet vid kemikalihantering. Naturvårdsverket tillsammans med 
länsstyrelserna gjorde därför en identifiering av förorenade områden i början av 1990-talet. 
Vid denna kartläggning hittade man cirka 1700 potentiellt förorenade platser. Idag har man 
identifierat nära 80 000 områden som potentiellt kan vara förorenade. (Naturvårdsverket, 
2009a)

Till hjälp för att identifiera och inventera de förorenade områdena i landet finns MIFO-
metodiken. Detta är en modell framarbetad av Naturvårdsverket och är tänkt att fungera som 
en bedömningsgrund för hur förorenade områden kan drabba miljön och människors hälsa. 
Inventeringen enligt MIFO-metodiken består i flera faser och ska slutligen leda till att man får 
en riskklassificering av ett objekt som sedan kan jämföras med andra riskklassificerade 
objekt. På så sätt kan man sedan jämföra olika objekt mot varandra för att få en uppfattning 
om vilka objekt som är i störst behov av att åtgärdas. (Naturvårdsverket, 2009a)

Totalt 2008 var 17 000 objekt inventerade och riskklassificerade och 59 000 branschklassade. 
Av de 80 000 identifierade områdena har 90 stycken klassats som riskklass 1 (de områden 
som är värst förorenade) och har åtgärdats eller håller på att åtgärdas med hjälp av statliga 
medel. Ytterligare 100 områden riskklassificerade som riskklass 1 och har åtgärdats av 
verksamhetsutövare. (Naturvårdsverket, 2009a)
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1.1 Syfte
Syftet med det här examensarbetet är att med hjälp av MIFO-metodiken kartlägga de 
verksamheter i Dalby som kan utgöra potentiella föroreningskällor samt att riskklassificera 
dem. Dalby är en tätort lite drygt 1 mil utanför Lund och har tidigare varit känd som en 
jordbruksort och för sina stenbaserade industrier. De flesta arbetade tidigare på något sätt 
inom jordbruket eller i stenindustrin. Idag sysselsätter sig Dalbys invånare ihuvudsak med 
andra arbeten än de inom jordbruket och av stenindustrin finns endast Sydsten kvar som 
bedriver aktiv stenbrytning. 

1.2 Metodik

1.2.1 Litteratur
Litteraturen har främst hämtats från Lunds stadsbibliotek och biblioteket i Dalby. I Dalbys 
bibliotek fanns en artikelsamling med artiklar om Dalby som var till viss hjälp. Utöver 
artiklarna har även en bilderbok från början av 1900-talet samt en del historiska böcker varit 
av betydelse för arbetet. På stadsbiblioteket i Lund lånades böcker om miljörätt och 
miljömålen samt referensmaterial om Dalbys fastigheter som fanns i Lundasamlingen. 

Förutom litteraturen från dessa två bibliotek användes rapporter från Naturvårdsverket och 
Lunds kommun. Rapporterna från Naturvårdsverket beskriver MIFO-metodikens 
(Naturvårdsverket, 1999) funktion och tillämpningsområden och en branschklssificering för 
hur man klassificerar olika verksamheter utifrån MIFO-metodiken. Från Lunds kommun 
användes rapporten LundaEko (LundaEko, 2006) för att få en inblick i miljöarbetet i Lunds 
kommun. 

1.2.2 Intervjuer
En mycket viktig del i arbetet för att kunna hitta äldre verksamheter var att intervjua personer 
med god lokalkännedom. Genom kontakt med medborgarkontoret i Dalby samt olika 
organisationer i samhället såsom kyrkan, äldrevården och byarådet har det upprättats kontakt 
med ett antal personer med väldigt god lokalkännedom. Förutom personalen på Dalbys 
bibliotek har även Kjell-Åke Roos från Dalbys byaråd och Kerstin Olsson, som bott länge i 
Dalby, varit till stor nytta. Kjell-Åke Roos släkt har bott i Dalby under flera generationer och 
bidrog med mycket kunskap och viktiga detaljer om Dalby nu och då. Kerstin Olsson höll 
tillsammans med ett antal andra på att sammanställa en skrift om Dalby och var även hon till 
stor hjälp i sökandet efter äldre verksamheter.  

1.2.3 Kartstudier
Vid kartstudierna användes dels en geologiska berggrunds-/jordsartstypkartor för att klarlägga 
spridningsförutsättningarna, dels kartor från kommunens IntraKartan Plus som tillhandahölls 
av Miljöförvaltningen i Lund. Dessa kartor var mycket värdefull för arbetet då kartorna 
innehöll information om de fastigheter som finns i Dalby tillsammans med fastighetens namn, 
nuvarande och tidigare ägare samt en hel del annan nyttig information. För orienteringen i 
Dalby användes även en tätortskarta som fanns på Dalbys bibliotek. 
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1.2.4 Arkivstudier/Databaser
Till arbetet användes arkivet på Miljöförvaltningen för att få mer information om vilka 
ärenden som gällt för vilka fastigheter och om möjligt få mer information om dessa. På 
Länstyrelsen i Skåne gjordes sökningar i det datorbaserat MIFO-arkiv. Den gav uppgifter om 
vilka verksamheter som hitintills har identifierats i Dalby samt hur långt i MIFO-processen de 
olika objekten kommit. 

1.3 Avgränsningar
För examensarbete har enbart tomter relevanta för en MIFO kartläggning inom Dalby 
bearbetats det vill säga tomter där verksamheter potentiellt skadliga för människa och miljö 
legat. En undersökning av Dalbys samtliga fastigheter har inte utförts. Riskklassificeringen är 
baserad på Naturvårdsverkets branschkartläggning från 1995 (Naturvårdsverket, 1995) samt 
egna avvägningar baserat på områdets geologi och geografiska utformning. Endast en fas 1 
enligt MIFO metoden är utförd. För att säkerställa eventuella risker och få ett mer pålitligt 
resultat borde översiktliga markundersökningar göras och i samband med dessa ännu en 
riskbedömning. 

2. Bakgrund

2.1 Sveriges 16 miljömål
I april 1999 antog riksdagen 15 miljömål. Sex år senare, i november 2005 tillkom det 16:e och 
sista miljömålet (Miljömålsportalen, 2009a). De 16 miljömålen finns till för att trygga en god 
hushållning med våra naturresurser, ta till vara på vår kulturmiljö, värna om den biologiska 
mångfalden, bevara produktionsförmågan hos våra ekosystem och att främja människors hälsa 
(Miljömålsportalen, 2009a).

Miljömålens syfte handlar till stor del om att de miljöproblemen vi har idag ska vara lösta till 
nästa generation vilket innebär att man senast 2020 ska vara klar med de viktigaste 
åtgärderna. För klimatmålet gäller 2050 (Miljömålsportalen, 2009a).

För att nå miljömålen krävs det ett omfattande arbete både från oss i Sverige men även 
internationellt. Det gäller att alla, företag såväl som privatpersoner, är med och strävar mot 
samma mål för att vi ska ha en chans att uppnå de mål vi satt ut. Arbetet kommer att bli 
krävande och det kommer med största sannolikhet även innebära att vi måste genomföra en 
del stora förändringar, framförallt i vårt sätt att leva på och hur vi utnyttjar jordens resurser.

Genom att riksdagen i november 2005 införde 72 delmål till de 16 miljömålen gjordes 
miljöarbetet mer konkret. I delmålen står det skrivet om vilka tidsramar som skall gälla för de 
olika miljömålen samt vilket form av inriktning de ska ha (Miljömålsportalen, 2009a). 

Det här arbetet handlar om förorenade område och efterbehandlingen av dessa i Dalby tätort. 
För det ändamålet är det miljömålet ”Giftfri miljö” som är mest aktuellt. I definitionen av 
miljömålet står det att läsa: ”Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller  
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utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.”  
(Miljömålsportalen, 2009b).

Under miljömålet ”Giftfri miljö” finns det två delmål som behandlar efterbehandling av 
förorenade områden. I det första av delmålen går det att läsa: ”Samtliga förorenade områden 
som innebär akuta risker vid direktexponering och sådana förorenade områden som i dag,  
eller inom en nära framtid, hotar betydelsefulla vattentäkter eller värdefulla naturområden 
skall vara utredda och vid behov åtgärdade vid utgången av år 2010.” (Miljömålen – 
miljömålen på köpet, 2006).

Det andra delmålet handlar om de åtgärder som skall genomföras senaste 2010 och ska ligga 
som grund för att alla större miljöproblem relaterade till förorenade områden i huvudsak skall 
vara lösta (Miljömålen – miljömålen på köpet, 2006).

Som det ser ut idag kommer miljömålet ”Giftfri miljö” enligt Naturvårdsverket inte att 
uppnås. Detta gäller även för de två delmålen som hör till efterbehandlingen av förorenade 
områden (Miljömålen – miljömålen på köpet, 2006).

2.2 Skånes regionala miljömål
På uppdrag av regeringen har länsstyrelsen tillsammans med region Skåne anpassat de 16 till 
de förhållanden som råder i Skåne. I stort sett är de regionala målen och delmålen liknande för 
vad som gäller nationellt. Ett av delmålen som berör förorenade områden skiljer sig dock och 
har fått en mer regional inriktning. Det är delmålet ”Efterbehandling av förorenade områden 
– stora risker” som handlar om att åtgärder skall ha vidtagits för de 10 mest förorenade 
områden i Skåne innan 2010 (”Skånes miljömål, 2:a utgåvan”, 2009). Idag har ca 6500 
förorenade områden identifierats varav 100 tillhör den högsta riskklassen. Eftersom området 
fortfarande är tekniskt och juridisk (ansvaret) komplicerat har efterbehandlingen gått 
långsammare än man hoppats. Däremot ser framtiden ljus ut eftersom man utgår från att 
arbetet kommer gå snabbare ju mer kunskapen om förorenade områden och efterbehandling 
ökar (Länsstyrelsen i Skåne, 2010). 

2.3 Lunds miljöarbete
I Lunds kommunstyrelses miljöutskott upprättades 2006 dokumentet LundaEko som en 
handlingsplan för en ekologiskt hållbar utveckling i Lunds kommun (LundaEko). Skrivelsen 
antogs av Lunds kommunfullmäktiga i mars 2006 och består av en måldel, en strategisk del 
och en ansvarsdel. För måldelen ligger de 16 nationella miljömålen som grund och dessa har 
sedan skrivits om för att passa in på ett mer lokalt plan. Den strategiska delen beskriver vilka 
åtgärder som ska användas och hur man ska gå tillväga för att klara de uppsatta miljömålen. I 
ansvarsdelen av arbetet fördelas ansvaret för åtgärderna mellan de nämnder och styrelser som 
finns i kommunen (Lunds kommuns hemsida, 2009a).

När det gäller förorenad mark är det delmålen 7 och 8 i LundaEko som är mest aktuella. Det 
första delmålet handlar om deponier och att efterbehandlingen av de fem högst prioriterade 
deponierna skall vara genomförd senaste 2012. Det andra delmålet beskriver hur åtgärder för 
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mål och efterbehandlig av områden som placerats i riskklass 1 eller 2 (enligt MIFO-metoden) 
ska ha utformats senast 2009 (LundaEko, 2006).

Till skillnad från de nationella och regionala miljömålen så är de lokala miljömålen lite mer 
konkreta när det handlar om vad exakt det är som skall göras och under vilken tidsperiod som 
detta ska ske. Detta är ett bra exempel på att det är viktigt att arbeta med miljöfrågor på en 
nationell, regional och lokal nivå för att miljöarbetet ska fungera så bra som möjligt. De 
nationella och till viss del regionala miljömålen sätter upp allmänna mål och ger en bra 
översikt på vad som behöver göras samtidigt som de kommunala miljömålen tillför ett 
konkret arbetssätt som gör att vi kan se att miljöarbetet faktiskt går framåt (LundaEko, 2006).

2.4 MIFO- metodik för inventering av förorenade områden

2.4.1 Inledning
Naturvårdsverket har tagit fram bedömningsgrunder gällande inventering av förorenade 
områden. Metodiken kallas MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) 
(Naturvårdsverket, 1999) och beskriver hur man går till väga vid en inventering och 
riskklassificering av förorenade områden. Med hjälp av MIFO- metodiken kan man dela in 
områden i riskklasser beroende på vilken risk som objektet medför för människors hälsa och 
miljö. Metodiken består av två olika faser. I den första fasen ingår en orienterande studie där 
man bland annat söker i litteratur om det aktuella objekten, intervjuar personer med god 
lokalkännedom och letar efter äldre verksamhetsbeskrivningar i arkiv för att sedan kunna göra 
en första riskklassificering utifrån informationen man funnit. Naturvårdsverkets 
”Branschkartläggning – en översiktlig kartläggning av efterbehandlingsbehovet i Sverige” 
(Naturvårdsverket, 1995) användes för information om olika verksamheter och deras risker. 
Utifrån branschkartläggningen klassas sedan de objekt i fyra olika riskklasser 
(Naturvårdsverket 2009b).

Vid riskklassificeringen av ett objekt försöker man bestämma vilka faror för miljön och 
människors hälsa som finns genom att kartlägga föroreningens farlighet, föroreningsnivån, 
spridningsförutsättningar samt områdets känslighet och skyddsvärde. Objektet får sedan en 
riskklass enligt följande kriterier: 

• riskklass 1 - mycket stor risk 
• riskklass 2 - stor risk 
• riskklass 3 - måttlig risk 
• riskklass 4 - liten risk

Utifrån vilken riskklass som objektet erhållit kan man sedan bestämma hur man ska gå vidare 
i arbetet. Vilken åtgärd som skall vidtas beror på vad marken skall användas till, vad som är 
skyddsvärt i närheten samt hur pass förorenat området är (Naturvårdsverket 2009c). 

Naturvårdsverket har genom att ta fram riktvärden definierat två olika typer av 
markanvändning. Dels känslig markanvändning (KM) vilket innebär att barn, vuxna och äldre 
skall kunna vistas på området under en livstid utan att påverkas och dels mindre känslig 
markanvändning (MKM) vilket innebär att man under sin yrkesverksamma tid skall kunna 
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vistas på området utan att påverkas. De krav som ställs på KM är hårdare än de som ställs på 
MKM (Naturvårdsverket 2010g).

2.4.2 Bedömningsgrunder för förorenade områden
För att avgöra hur föroreningssituationen ser ut för olika områden och kunna jämföra dem 
sinsimellan krävs det gemensamma bedömningsgrunder. Sådana är viktiga då man senare kan 
använda resultaten för att prioritera de områden som är i störst behov av en efterbehandling. 
Resultatet av bedömningen skall sedan utmynna i en riskklassificering där objektet tilldelas en 
riskklassning mellan 1-4 (Naturvårdsverket 2009b).

Vid en bedömning utgår man från fyra faktorer. Den första är föroreningarnas farlighet d.v.s. 
vilken typ av förorening man har att göra med eftersom farligheten varierar med typ av 
förorening. Nästa faktor är föroreningensnivå d.v.s vilken koncentration, volym och mängd 
som föroreningen förekommer i. En förorening med lägre farlighet kan t.ex. orsaka mer skada 
om nivån är högre än hos en förorening som är farligare. Nästa steg är att titta på 
föroreningarnas spridningsförutsättningar. För att utreda detta tittar man på hur de geologiska 
och hydrogeologisk förutsättningarna ser ut och kan sedan utifrån det bedöma hur snabbt och 
var föroreningarna med största sannolikhet kan ha spridit sig. Till sist är det viktigt att 
undersöka om det i närområdet finns något av skyddsvärde med hög känslighet mot 
föroreningar så som ovanliga ekosystem eller naturområden med unika arter samt om några 
människor kan komma till skada (Naturvårdsverket 2009b).

2.4.3 Föroreningars farlighet
Det är viktigt att veta vilken typ av förorening det är man har att göra med. Genom att försöka 
kartlägga vilka typer av verksamheter som har bedrivits på området kan man dra vissa 
slutsatser om vilka föroreningar som kan finnas där. Eftersom det innan fas 1 inte gjorts 
någon markundersökning får man endast förlita sig på den branschinformationen man kan 
hitta. Ämnets farlighet bedöms utifrån dess toxicitet för människor och miljö, i vilken mängd 
det förekommer samt hur det sprider sig. De synergistiska effekterna när flera ämnen kan 
samverka tillsammans för att bli ännu farligare är i de flesta fallen okänt. Föroreningarna 
delas sedan in i olika grupper beroende på farlighet enligt tabell 1.1 (Naturvårdsverket 
2009b).

Tabel 1 Indelning av föroreningar i fyra olika grupper beroende av deras farlighet för  
människa och miljö (Naturvårdsverket 2009b).

”Låg” Måttligt hälsoskadligt (V)

”Måttlig
”

Hälsoskadligt (Xn), Irriterande (Xi), Miljöfarlig (utan symbol)

”Hög” Gifigt (T), Frätande (C), miljöfarlig (N)

”Mycket 
hög”

Mycket giftig (T+) ämnen som ej får hanteras yrkesmässigt eller var 
användning håller på att avvecklas.
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2.4.4 Föroreningarnas förekomst, spridningsförutsättningar och 
spridningsvägar
Efter att man fastställt att ett område är förorenat och vet varifrån föroreningarna sprids är det 
viktigt att undersöka vilka förutsättningar som finns för att föroreningarna sprider sig till 
andra områden. Man gör inga omfattande beräkningar i första fasen eftersom det inte är 
kostnadseffektivt. Istället försöker man titta på områdets geologi, hur pass genomsläpplig 
markjordlagren är, vilken kemisk sammansättning som finns och de hydrogeologiska 
faktorerna såsom grundvattnets gradient. En ytterligare aspekt att tänka på är de byggnationer 
som finns inom fastigheten och hur de kan påverka spridningen av föroreningen. 

Fig. 1.  Bild över möjliga spridningsvägar (Naturvårdsverket 2009b).

Spridningen består till väldigt stor del på vilken genomsläpplighet som jordarterna på området 
har samt hur genomsläppligheten hos byggnaderna där verksamheter bredrivits är (hur 
grunden ser ut, vilket material man byggt av och hur det är byggt). Beroende på vilka typer av 
jordarter varierar genomsläppligheten kraftigt (Naturvårdsverket 2009b).

Att beräkna och kunna förutsäga spridningen av en förorening i mark, sediment, ytvatten och 
grundvatten är en väldigt svår uppgift. Speciellt under fas 1 där man inte har några 
undersökningar att basera sina beräkningar på. Många olika faktorer såsom varierande geologi 
och kemikaliers beteende i miljön gör det i princip omöjligt att veta exakt hur en förorening 
sprider sig (Naturvårdsverket 2009b).

En annan viktig faktor är hur mycket av en förorening som släpps ut i mark, ytvatten och 
grundvatten. Det kan vara flera små utsläpp som ägt rum på samma plats under lång tid som 
tillsammans blir betydande. Föroreningar sprider sig även olika beroende på vilken typ av 
geologi som finns i området, hur grundvattnet flödar och vilken typ av bebyggelse som finns. 
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Det spelar stor roll var spridningskällan ligger i förhållande till det konstaterade utsläppet, 
hastigheten på grundvattnet samt på vilket djup den ligger på (Naturvårdsverket 2009b).

2.4.5 Känslighet och skyddsvärde
För känslighet och skyddsvärde gäller det att beakta den skada som människor och miljö kan 
ha åsamkas vid spridning av en förorening. För att bedöma vilka risker som kan finnas inom 
ett område krävs det att man vet på vilket djup som föroreningen ligger. Är den ytlig är det 
större risk att den drabbar människor som rör sig inom området. Ligger föroreningen djupare 
kan exponering ske via t.ex. gas eller förorenat dricksvatten. När det gäller känsligheten 
bedömer man  om det är så att människor kan komma till skada eller inte. Det är stor skillnad 
på ett område där ingen mänsklig aktivitet pågår mot ett område där man bygger bostäder och 
folk vistas dygnet runt eftersom exponeringen för människor blir olika (Naturvårdsverket 
2009b).

Skyddsvärdet bygger på att man ser på vilka arter och ekosystem inom det aktuella området 
som kan vara i fara. Ovanliga arter och ekosystem är viktigast att skydda och närheten till 
dessa från det förorenade området är viktigt att ta in i beräkningarna (Naturvårdsverket 
2009b).

2.4.6 Samlad riskbedömning – riskklassning
Vid en samlad riskbedömning skall alla delar vägas samman (spridningsförutsättningar, 
föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå samt känslighet/skyddsvärde för området) och 
resultera i att objektet blir riskklassificerade. Som hjälpmedel till detta används en blankett 
från Naturvårdsverket (figur 2).  I figuren markeras sedan föroreningarnas farlighet (F), 
föroreningsnivå (N) och känslighet/skyddsvärde (KoS). På detta sätt får man en bra överblick 
över problematiken och vad som är är viktigast att ta hänsyn till samt de problem vars risk 
inte är speciellt hög (Naturvårdsverket 2009b).

Fig. 2. Schema över den samlade riskklassningen (Naturvårdsverket 2009b).
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Genom att man räknar in så många faktorer som möjligt vid samma bedömning blir det 
enklare att göra den första riskklassificeringen av de objekten man tittar på. Den första 
riskklassificeringen kan sedan användas till att bedöma vilka objekt som är mest aktuella för 
vidare undersökning  (Naturvårdsverket 2009b).

2.5 Ansvarsutredning och definition av verksamhetsutövare 
Första steget mot dagens miljölagstiftning kom den 30:e juni 1969 då miljöskyddslagen 
infördes i Sverige. Året 1969 blir således viktigt ur ansvarssynpunkt längre fram då det är från 
det året som efterbehandlingsansvaret för förorenade markområden förändrades och gav den 
som förorenar ansvaret (Naturvårdsverket 2009d).

Den 1:e januari 1999 skärptes miljölagstiftningen i och med införandet av Miljöbalken. På så 
sätt fick miljölagstiftningen en mer samlad struktur. För arbetet med förorenade områden är 
det främst tre kapitel som är av betydelse. I kapitel 2 står de allmänna hänsynsreglerna 
beskrivna och de riktlinjer som gäller i stort. Vidare är både kapitel 9, om miljöfarlig 
verksamhet och kapitel 10, Verksamheter som orsakar miljöskador viktiga när det gäller 
förorenade områden. I dessa kapitel fördelas ansvaret på vem som är skyldig att göra vad och 
definitioner på vad en verksamhet/miljöfarlig verksamhet är (Regeringen 2009a).

2.5.1 De allmänna hänsynsreglerna
De allmänna hänsynsreglerna står beskrivna i kapitel 2 i Miljöbalken. Kapitlet utgör grunden 
för resterande kapitel och ska tillämpas på alla verksamheter för vilka miljöbalken gäller. 
Hänsynsreglerna innehåller bland annat krav på att verksamhetsutövaren inskaffar den 
kunskap som krävs för att skydda miljön och människors hälsa enligt §2. Kapitlet innehåller 
även en försiktighetsprincip som talar om att ”bästa möjliga teknik” skall användas vid alla 
verksamheter och att verksamhetsutövaren skall vidta de åtgärder som krävs för att inte skada 
människor och miljö enligt §3. Inom en verksamhet skall även de kemikalier som är minst 
farliga användas i så stor omfattning som det är möjligt enligt §4. Även bästa möjliga plats för 
verksamheten ska väljas på samma grund som tidigare, så att miljö och människa blir så lite 
skadade som möjligt enligt §6 (J. Ebbesson 2008). 

Tillämpningen av paragraferna i de allmänna hänsynsreglerna görs utifrån tre förutsättningar. 
Den första är bevisbördan som ligger på verksamhetsutövaren, som ska visa att 
hänsynsreglerna blir efterföljda. Andra förutsättningen för hänsynsreglerna är att kraven på en 
verksamhet inte kan ställas så att de anses omöjliga att uppfylla. Det innebär att de reglerna 
som finns inte alltid behöver följas om de visar sig att kraven i det aktuella fallet är orimligt 
att uppfylla. Till sist gäller ”Stoppregeln”/(slutavvägning) som innebär att verksamheter, trots 
att de uppfyller alla de kriterier som finns ställda, inte behöver blir godkända. Detta kan vara 
bra i fall där bästa möjliga teknik används men där tekniken kanske, trots att den är den bästa, 
inte alls är bra för människan och miljön. Samma sak gäller för bästa möjliga plats, där 
platsen man väljer kan vara den bästa för ändamålet, men fortfarande en plats som behöver 
skyddas (J. Ebbesson 2008).
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2.5.2 Miljöfarlig verksamhet
Enligt miljöbalkens nionde kapitel är definitionen av en miljöfarlig verksamhet användning av 
byggnad eller anläggning, mark, vatten (yt- och grundvatten) som kan orsaka utsläpp av 
föroreningar till mark, luft, vatten eller på något annat sätt bidra till olägenheter (buller, lukt, 
strålning eller ljus) för omgivningen (J. Ebbesson 2008). Definitionen är rätt vid och det 
innebär att många verksamheter kan klassas som miljöfarlig. Även förvaring av kemikalier, 
avfall och miljöfarliga ämnen räknas som en verksamhet och behöver tillstånd för att bedrivas 
(J. Ebbesson 2008).

För att bedriva verksamhet som är miljöfarlig gäller att man söker tillstånd. Vilka 
verksamheter som kräver tillstånd finns reglerat i regeringens förordning 1998:899. I 
förordningen finns beskrivet vilka verksamheter som behöver tillstånd, var tillståndet skall 
sökas och vilka verksamheter som behöver anmälas. Verksamheterna är indelade i A-,B- och 
C-verksamheter beroende på var tillståndet för verksamheten skall sökas (miljödomstolen (A), 
länsstyrelsen (B) och kommunala miljönämnden (C)) beroende på hur stor effekt 
verksamheten beräknas ha på människa och miljö (J. Ebbesson 2008).

Ansvarig för att reglerna följs är den person som driver en verksamhet (verksamhetsutövaren) 
eller personen som äger marken som t.ex. förvaring av kemikalier sker på. Att fastställa vem 
som är verksamhetsutövaren är oftast inga problem men det finns undantag. Detta gäller 
speciellt för äldre föroreningar där det är osäkert om vem som har förorenat och vid vilken 
tidpunkt. Bedömningen kan även försvåras när flera verksamhetsutövare drivit verksamheter 
på områden och kanske alla på ett eller annat sätt bidragit till föroreningarna (J. Ebbesson 
2008).

2.5.3 Verksamheter som orsaker miljöskador
För särskilda bestämmelser angående förorenade områden gäller kap 10 i Miljöbalken. Här 
finns det beskrivet om vem som bär ansvaret för sanering av ett förorenat område, definition 
av verksamhetsutövare och hur ansvaret skall fördelas. I enlighet med MB 2:8 är personen 
som åsamkat skadan i de flesta fall skyldig till att efterbehandla oavsett om det är en 
verksamhet som pågar eller om den lagts ner. Det finns möjlighet att ställa krav om 
efterbehandling och undersökning för verksamheter som bedrivit verksamhet efter det att 
miljöskyddslagen kom (1969). Ansvaret för efterbehandling ligger först och främst på den 
eller de personer som orsakat skadan och i andra hand markägaren. Markägarens ansvar gäller 
dock inte om marken kom i personens ägo innan den 31 december 1998 d.v.s. innan 
miljöbalkens lagstiftning började gälla (Regeringskansliets rättsdatabaser 2009).

2.5.4 Ansvar för förorenade markområden
Vem som bär ansvaret för ett förorenat område beskrivs i miljöbalkens 2:a, 9:e och 10:e 
kapitel. Det är ett stort ansvar som läggs på verksamhetsutövaren som ansvarar för att söka 
tillstånd enligt MB kap. 9, vidta skyddsåtgärder enligt MB 2:3 och att efterbehandla området 
enligt MB kap. 10. Dessutom finns det ansvarsbeskrivningar som sträcker sig tillbaka till 
1969 då miljöskyddslagen trädde ikraft (Regeringskansliets rättsdatabaser 2009).
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Ett problem som ofta uppkommer när det gäller ansvaret för efterbehandlingen är vem som 
skall ta hand om områden som blivit förorenade långt bakåt i tiden och kanske blivit förorenat 
av flera förorenare/verksamhetsutövare. Idag är det i grunden den som förorenat som ska 
efterbehandla området. Föroreningsspridningar som förekom tidigare än 1969 blir extra svåra 
att bedöma då det i princip inte finns något stöd i lagtexterna. I många fall kan det även vara 
så att verksamhetsutövaren har avlidit vilket gör problemet ännu svårare (Regeringskansliets 
rättsdatabaser 2009).

2.6 Branschinformation för berörda verksamheter
Nedan redogörs för de branscher som påträffats i Dalbys tätort.  Informationen är hämtat från 
Naturvårdsverkets skrift ”Branschkartläggningen – en översikt av efterbehandlingsbehovet i 
Sverige”. 

2.6.1 Metallindustri - ytbehandling av metaller
Vid ytbehandling av metaller behandlas ytan av metallen för att rostskyddas eller för att 
förändra utseendet. Arbetet innefattar en rad olika processer såsom kemiska, termiska, 
mekaniska, elektrolytiska eller fysikaliska varifrån vissa föroreningar kan bildas. Dessa 
föroreningar kan vara en blandning av metaller, lösningsmedel, cyanider eller EDTA (aminer, 
citronsyra, glykol) (Naturvårdsverket, 1995).

Efterbehandlingsproblemen för områden där ytbehandling har bedrivits brukar i första hand 
handla om spill och läckage. Även tunnor som står kvar på verksamhetsområdet som behöver 
fraktas bort är vanliga och då handlar det främst om att förebygga utsläppen till mark. Utsläpp 
av stoft eller vatten från processerna kan bli ett problem bland annat på grund av att det finns 
större risk att de sprider sig till andra områden (Naturvårdsverket, 1995).

Hälsoproblemen från denna typ av verksamhet kan vara metaller som ansamlas i naturen och 
skapa hälsorisker för människor. Hamnar föroreningarna i vatten kan detta drabba de 
vattenlevande organismerna och höga koncentrationer kan påverka dödligheten och 
reproduktionen (Naturvårdsverket, 1995).

Branscher inom ytbehandlingen av metaller brukar oftast få riskklass 2. Den 
riskklassificeringen beror på spridningsrisken och de ämnen som används inom industrin i 
många fall är farliga för miljö och hälsa. Spridningsrisken beror till stor del på att många av 
de industrier som bedrivit ytbehandling av metaller drivits under enkla förhållanden och 
tankarna på spridningsrisker och förebyggande åtgärder har varit små (Naturvårdsverket, 
1995).

2.6.2 Verkstadsindustri
I verkstadsindustrin pågår processer såsom svetsning, avfettning, fosfatering, lackering, 
montering, bearbetning av plast och blästring. Dessa processer ger i sin tur upphov till 
föroreningar genom stoft, metallslam, oljehaltiga föreningar, färgslam och 
lösningsmedelsrester (Naturvårdsverket, 1995).
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Vanligtvis förvaras inte resterna från förbrukade varor på samma ställe som det bedrivs 
verkstadsindustri. Det finns en risk att metaller, oljeföroreningar och annat som är 
svårnedbrytbart hamnar i mark och vatten kring fastigheten genom de processer som pågår 
samt det avfall som uppstår. Effekterna på miljön blir oftast ansamling av svårnedbrytbara 
produkter i naturen som kan tas upp av växter och djur och sedan bioackumuleras i 
näringskedjan (Naturvårdsverket, 1995).

Verkstadsindustrier placeras oftast i riskklass 3 bortsett från om ytbehandlingsprocesser ingått 
i verkstaden. Då placeras verkstaden i riskklass 2 tillsammans med ytbehandlingsindustrin. 
Riskklassen motiveras med att de farligaste kemikalierna härrör från ytbehandlingen och har 
ingen sådan verksamhet pågått utgår man från att potentiella föroreningar är mindre farliga 
(Naturvårdsverket, 1995).

2.6.3 Kemtvättar
Idag finns det cirka 600 kemtvättar i Sverige. Ungefär 200 av dessa använde det farliga och 
idag förbjudna ämnet CFC (klorfluorkarboner) 1995. De andra kemtvättarna använde sig av 
perkloretylen som tvättvätska (Naturvårdsverket, 1995). Förutom i kemtvättar har CFC bland 
annat använts som drivgas i sprayförpackningar och som köldmedium i kyl-, frys- och andra 
klimatanläggningar (Naturvårdsverket 2009e). 

Med hjälp av perkloretylen kan man få textilierna rena utan att det påverkar plaggets storlek 
och färg eller på annat sätt ändrar utseendet. Ämnet har bland annat en mycket god förmåga 
att t.o.m. tränga igenom betong. Detta tillsammans med att kemikalien ofta hanteras slarvigt 
vilket har lett till spill har gjort att föroreningen kunnat tränga ner i marken. Vanligtvis 
placeras kemtvättar i riskgrupp 2 utifrån tidigare erfarenheter och utländska fall 
(Naturvårdsverket, 1995).

2.6.4 Livsmedelsindustri
I livsmedelsindustrin ingår branscher som mejerier, bryggerier, slakterier o.s.v. Vanligt 
förekommande föroreningar från dessa industrier är organiskt avfall, obehaglig lukt och 
lösningsmedel. Problem med föroreningar kan uppstå i och med höga halter av organiskt 
material samt närsalter i sedimentet och vatten. Idag finns inga kända 
efterbehandlingsproblem för områden där det funnits livsmedelsindustrier (Naturvårdsverket, 
1995).

2.6.5 Bilvårdsanläggningar
Bilvårdsanläggningar utgör en mycket stor bransch i Sverige. Närmare 9500 olika 
bilvårdsanläggningar finns och till det kommer ytterligare 2000 serviceavdelningar. Inom 
branschen ingår verksamheter som bränslepåfyllning, biltvätt, ytbehandling av metall, 
smörjning och bilreparationer. På grund av de många olika verksamheter som kan pågå vid en 
bilvårdsanläggning kan flera olika föroreningar vara aktuella. Till exempel används alkaliska 
och petroleumbaserade medel vid detaljtvätt av bildelar, diverse oljor såsom smörj -och 
hydraloljor, färger med lösningsmedel vid billackering, avfettningsmedel vid 
rostskyddsbehandling o.s.v (Naturvårdsverket, 1995).
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Detta medför en stor risk för marken att förorenas om inte verksamheten sköts på ett 
miljömässigt riktigt sätt. Många olika processer pågår och i dem ingår många olika kemikalier 
som kan skada miljö och hälsa. Det har ofta visat sig att områden i anslutning till 
bilvårdsanläggningar är förorenade av drivmedel, olja, avfettningsmedel och andra 
kemikalier. Detta beror bland annat på spill från fordon och cisterner. Ofta är det höga halter 
av olja och drivmedel som skapar problem vid efterbehandlingen av området. Beroende på 
hur länge föroreningen av marken pågått kan det även bli aktuellt att efterbehandla 
grundvattnet. Hur pass förorenad marken är beror mycket på hur verksamheten har bedrivits 
samt hur många olika processer som pågått (Naturvårdsverket, 1995).

De flesta bilvårdsanläggningarna i Sverige har riskklassats som riskklass 1 eller 2. Det finns 
även fall då anläggningar på grund av de kraftiga föroreningarna på området tillförts riskklass 
1 (Naturvårdsverket, 1995).

2.6.6 Avfallssektorn/Kommunala deponier
Det beräknas finnas 4000 nedlagda avfallsanläggningar i Sverige idag. På dessa finns 
deponerat allt från hushållssopar till miljöfarligt avfall. Ofta kan det vara svårt att avgöra 
exakt vad deponin innehåller för avfall. Eftersom avfallet i en deponi kan variera kraftigt blir 
behovet av efterbehandling väldigt skiftande. Ett ytterligare problem kan vara äldre deponier 
eftersom avfallet från hushåll ofta blandades med miljöfarligt avfall. Sammansättningen gör 
det även svårt att veta vilka kemiska reaktioner som sker i en deponi och hur farligt lakvattnet 
kan vara för omgivningen. Av de deponier som riskklassificerats har de flesta fått riskklass 1 
eller 2 där riskklass 2 är något vanligare (Naturvårdsverket, 1995).

Lunds kommun har en presenterat en avfallsplan från 2006 om hur avfallet i kommunen skall 
hanteras. Bland annat finns det framtaget hur de deponier som avslutas skall följas upp och 
hur det nytillkommna avfallet skall hanteras (Lunds kommun 2009a).

2.6.7 Kemiindustri - tillverkning av polyester
Tillverkning av diverse plastprodukter med polyester. Ett fåtal stora anläggningar har funnits i 
Sverige. Polyestermaterialet armeras vanligtvis med glasfiber vid tillverkningen. De viktigasta 
föroreningarna som bildas vid produktionen är utsläpp av styren till luft. Branschen placeras 
vanligtvis i riskklass 3 (Naturvårdsverket, 1995).

Resultat

3.1 Orienterande studie

3.1.1 Historik
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Dalby har en lång historia med allt från inrättande av biskopsämbete 1060 till enskiftet som 
genomfördes mellan 1811-12 (Lunds kommun 2009b). Under en lång tid var Dalby till största 
del en bondby men här fanns också verksamheter såsom gästgiverirörelse som gjorde Dalby 
till något lite utöver det vanliga. Förändringar som innebar att Dalby gick från bondby till en 
tätort med industrier, hantverk och handlare skedde under 1800-talets sista hälft och början av 
1900-talet.  Till exempel fanns här en av Skånes första lanthandlare som öppnade sin butik 
1860 (Lunds kommun 2009b). Under denna tid fick Dalby viktiga industrier knuta till sig på 
grund av möjligheten till stenbrytning. År 1890 öppnades makadamfabriken Dalby Stenkross 
AB. Samtidigt fick Dalby en järnvägsstation (Lunds kommun 2009b) och utöver det fanns 
även AB Dalby Granitindustri, Lovéns stenindustri samt en del andra företag i 
stenindustribranschen. Siporexfabriken startade sin tillverkning av byggnadsmaterial 1930 
och lyckades så bra att de fick ett gott internationellt anseende. Tillsammans med Bonderups 
och Torna Hällestads byar bildades en gemensam kommun 1952 och 1972 gick Dalby ihop 
med Lunds kommun. Under 1900-talets andra hälft har Dalby växt enormt främst genom 
byggandet av nya bostadshus. (Lunds kommun 2009b). 

3.1.2 Områdesbeskrivning
Idag är Dalby en mindre tätort med ca 7000 invånare ungefär 15 km nordöst om Lunds stad. 
Samhället består till största delen av parker, stråk och bostadsområden. Än idag bedrivs det 
täktverksamhet och stenkross i Dalby. Detta görs idag i AB Sydstens regi. Fokus för arbetets 
inventering har framförallt legat på Dalbys norra och centrala delar eftersom det här länge 
funnits byggnader och verksamheter långt tillbaka i tiden. Främst har stor vikt legat på 
enskilda fastigheter som funnits intressanta (Lunds kommun, 20091c).

Dalby är idag en väldigt levande by med ett samlat centrum där livsmedelsaffär, vårdcentral, 
äldreverksamhet och biblioteket återfinns. I takt med att Lunds stad har växt har även Dalby 
expanderat och idag bedrivs flera nybyggnationer av bostadshus i Dalby (Lunds kommun, 
2009c).

I närheten av Dalby ligger Dalby söderskog och Dalby Norreskog. Två områden klassade som 
nationalpark respektive naturreservat och av stor vikt för områdets natur- och kulturmiljö 
(Lunds kommun 2009c).
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3.1.3 Geologi
Dalby har en relativt komplicerad geologi med flera olika jordartstyper. I stort utgörs dock 
Dalby av två stycken dominerande jordarter. 

Det är dels lermorän (både moränfinlera och morängrovlera) som täcker större delen av södra 
Dalby och bitar av västra. Skillnaden mellan moränfinlera och morängrovleran är innehållet 
av lera (Geologisk karta, 2009).

Moränfinleran innehåller mer än 25% lera medan morängrovleran innehåller 15-25%. Den 
andra dominerande jordartstypen är morän (lerig sandig-moig) med 15-25% lerinnehåll 
(Geologisk karta).

Denna jordartstyp täcker i princip hela centrala Dalby och större delen av norra Dalby. Även 
stora delar av sydöstra Dalby består av moränen (Geologisk karta).

Förutom de två dominerade jordartstyper förekommer större och mindre inslag i den 
geologiska bilden av flera olika typer av jordarter. I delar av norra Dalby och lite i söder finns 
det några områden som består av sand och grus och på två ställen i Dalby förekommer berg 
(de två röda områdena på kartan i figur 3). På några ställen i Dalby finns även lera och större 
områden med fyllningsmaterial bland annat från flertalet stenbrott som funnits i Dalby. Ett 
band i Dalbys östra del utgörs av isälvssediment och sand-block och två band, ett i norr och 
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Fig 3. Geologisk karta över Dalby området med 
legend . I figuren kan vi se de många olika  
jordarterna som förekommer i Dalby.(Intra  
kartan plus)



ett i söder består av silt. Den geologiska kartan i figur 3 ger en bra översikt till den 
jordartssammansättning som finns i Dalby och hur pass komplex den är  (Geologisk karta).

3.1.4 Spridningsförutsättningar
På grund av den geologiska variationen är spridningsrisken väldigt beroende av var i Dalby 
spridningskällan ligger. I Dalby finns alla möjliga typer av jordarter allt från morän till 
fyllnadsmassor, de flesta med olika genomsläpplighet. Man kan anta att spridningarna av 
föroreningar kan ske snabbas i de norra och östra delarna av Dalby då dem till största del 
består av morän som är sandig-moig med en lerhalt på mellan 5-15%. På grund av den låga 
lerhalten är jordlagren mer genomsläppliga (p.g.a. kornstorleken på lera jämfört med sand) 
och på så sätt är det lättare för föroreningar att tränga ner i jorden och till och med förorena 
grundvattnet som sedan kan föra föroreningen vidare. 

3.1.5 Skyddsområden 
I västra utkanten av Dalby ligger nationalparken Dalby Söderskog, inrättat 1918 som till 
största del av ädellövskog med träd som ask, alm, ek och bok. Inom området har även vallar 
påträffats som antas vara fornlämningar (Naturvårdsverket 2009f). Nationalparker inrättas för 
att värna och skydda vår natur till kommande generationer och det är viktigt att dessa 
områden förblir så opåverkade som möjligt för att bevaras på bästa sätt (Naturvårdsverket 
2009f).

Området har på det stora hela lämnats orört och fått utvecklas naturligt med en del undantag 
av mänsklig inverkan. Norr om Dalby hittar vi även Dalby Norreskog som är ett 
naturreservat. Norreskogen har historiskt ingått i Dalby hage. Området är mer påverkat av 
mänsklig aktivitet men har fortfarande en mycket rikt växt- och djurliv 
(Naturskyddsföreningen, 2009a).
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Fig 4. Karta over Dalby söderskog 
och Dalby Norreskog.

(Naturvårdsverket 2009f)



3.1.6 Äldre undersökningar
I Dalby har det tidigare gjorts två markundersökningar som båda gällt fastigheten Dammen 3 
inklusive de fastigheter dit föroreningarna (klorerade alifater) kan ha spridit sig 
(Miljöförvaltningens arkiv, 2009). Vid den första provtagningen togs brunsvattenprover på 
fastigheten Dalby 63:43 där man misstänkte att föroreningar från Dammen 3 spridit sig. 
Resultatet av provtagningen visade på höga halter av TCE (trikloreten) (Miljöförvaltningens 
arkiv, 2009). Trikloreten är en färglös lättflyktig vätska och påminner lite om klorofyll och 
har används mycket som avfettningsmedel (KEMI, 2009a).

En miljöteknisk undersökning genomfördes 2003-2004 av företaget Golden Associates AB 
(Miljöförvaltningens arkiv, 2009). Området undersöktes då genom provtagning i jord, vatten, 
porluft samt inomhusluften i byggnader på fastigheten 63:43. Resultatet visade på höga halter 
av klorerade alifater i grundvattnet samt centralt på fastigheten 63:43(Miljöförvaltningens 
arkiv, 2009).

Länsstyrelsen i Skåne har upprättat en MIFO-databas med objekt som identifierats enligt 
MIFO-metodiken eller som kommit längre fram i processen. Totalt fanns det 11 objekt i 
databasen som berörde Dalby varav de flesta än så länge endast blivit identifierade 
(Länsstyrelsens databas, 2009). 

3.2 Inventerade fastigheter 

3.2.1 Framgaffeln 2
Fastighetsägare: Gastella AB Veberödsvägen 24

På fastigheten har det tidigare funnits en karosserifabrik för tillverkning av karosser till bilar. 
Det har förekommit montering och kan även ha förekommit vissa lackeringsarbeten på 
karosserna. (Kjell-Åke Roos, 2009) Idag ligger företaget OLMED operationer AB på tomten 
som sent under 2009 togs över av Maquet Nordic AB (Telefonsamtal med receptionen på 
Olmed). Maquet Nordic AB producerar ett flertal medicinska produkter men filialen i Dalby 
fungerar endast som återförsäljare av produkterna och har ingen tillverkning.
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3.2.2 Framgaffeln 3
Fastighetsägare: Lars-Åke Pehrnow

Tidigare har här funnits en billackering antagligen kopplad till karosserifabriken som låg 
bredvid på Framgaffeln 2 (Kjell-Åke Roos, 2009). 

Lars-Åke Pehrnow har bedrivit företaget Pehrows Gräv och Last AB på fastigheten och hade 
under ett tillsynsbesök från Miljöförvaltningen 1994 fyra stycken grävmaskiner och två 
stycken hjullastare på området. Utöver dessa maskiner fanns även fem stycken oljecisterner, 
en dieselcistern och tre stycken mobila dieselcisterner. Vid tillsynsbesöket hittades även 
miljöfarligt avfall i form av fyra stycken rostiga fat tectyl som stod utomhus på grusplanen, 
två stycken fat med förbrukat avfettningsmedel och spillolja. Enligt ett brev till 
Miljöförvaltningen vidtogs åtgärder av Lars-Åke Pehrnow baserade på dessa klagomål. 
(Miljöförvaltningens arkiv, 2009 ). Idag ligger även en TV tronik butik på området som säljer 
elektronik. 

3.2.3 Vattenrännan 1 och 3
Fastighetsägare: Tommy Jönsson 

På området ligger det idag en bensinmack och hette tidigare Bilmo (är idag en Shell-mack) 
(Kjell-Åke). Till själva bensinmacken hör ett område med verkstäder och upplag av diverse 
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Fig 6. Bild over fastigheten Dammen 3 
som den ser ut idag. (författarens foto)

Fig 5. Foto på Shellmacken som den ser ut  
idag. (författarens foto)



material. En del maskiner syntes också på området vid besöket där och förutom själva 
bensinmacksbyggnaden fanns även en större verkstadsbyggnad.

3.2.4 Dammen 3
Fastighetsägare: Winsum Fast AB

Från början låg Dalby Folketshus här och inhyste diverse evenemang däribland dans på 
fredagar (Kjell-Åke). År 1948 byggdes Dalby kemiska tvättinrättning på tomten. Kemtvätten 
bedrev sedan sin verksamhet på områden till slutet på 80-talet. Under 1988 härjades 
fastigheten av en brand som totaltförstörde hela kemtvätten. Det är troligen bland annat på 
grund av detta som tomten blivit så förorenad. 

Marken visade sig vara förorenad redan 1983 då en granne till tomten var tvungen att koppla 
in kommunalt vatten till sin fastighet då hans brunn blivit förorenad av klorerande 
lösningsmedel (Miljöförvaltningens arkiv, 2009). Verksamheten upphörde helt 1990 och 
företaget gick sedan i likvidation 1993. Ägaren till kemtvätten är avliden. 
(Miljöförvaltningens arkiv) Efter nedläggningen av företaget har två markundersökningar 
gjorts. Den första i undersökningen ägde rum i februari 2004 och gjordes av företaget Golder 
associates på uppdrag av Länsstyrelsen (Miljöförvaltningens arkiv, 2009). En ytterligare 
undersökning gjordes i juni 2006 av Länsstyrelsen (Miljöförvaltningens arkiv, 2009). År 2007 
ändrade Länsstyrelsen sin bedömning av området och klassade Dammen 3 som riskklass 1 
istället för 2. Förutom att ha förorenat den aktuella tomten för Dalby kemiska misstänks även 
fastigheterna Dalby S:4 och Dalby 92:2 vara drabbade på grund av den spridning som skett 
från Dammen 3 (Miljöförvaltningens arkiv, 2009).

3.2.5 Lunnarp 7:16
Fastighetsägare: Bent Henriksen

På fastigheten har det tidigare legat en bensinstation. Bensinstationen är inventerad av 
Spimfab och identifierad av Miljöförvaltningen i Lund (Mailsvar SPIMFAB, 2009). 

3.2.6 Fälgen 12
Fastighetsägare: Flyinge Taxi AB

På Fälgen 12 har det legat en bensinstation som är inventerad av Spimfab och identifierad av 
Miljöförvaltningen i Lund. (Mailsvar SPIMFAB). Idag bedriver Flyinge Taxi AB verksamhet 
på fastigheten. 

3.2.7 Dalby 92:2 
Fastighetsägare: Lunds kommun
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På Dalby 92:2 har det legat en soptipp med ett upplag på ungefär 15 000 m2. Huvudsakligen 
är soptippen fylld med gammalt Siporex material. (C. Svensson et al.) Dock har det även 
kastats andra saker på soptippen såsom hushållsavfall (Kjell-Åke). Mellan 1950 till slutet av 
1960 bedrevs en stenkross på fastigheten. Vid slutet av 1960-talet efter nedläggningen av 
stenkrossen blev området området till en soptipp. Området kallas för Östra Möllan (C. 
Svensson et al. 1993). Soptippen är inte i aktivt bruk idag. 

3.2.8 Styret 3
Fastighetsägare: Alba Fabrikers AB

Spritfabriken i Dalby grundades 1897 och låg på Styret 3. Man använde sockerbeter till 
bränningen och skickade sedan vidare spriten för att raffineras i Ödåkra. Fabriken drevs på 
elektricitet som producerades vid fabriken. Verksamheten upphörde 1930 och fabriken såldes 
till Alba Margarinfabrik 1934

(Dalby- En bilderbok från 1900-talet, 1991).

Alba Margarinfabrik heter idag Alba Handels och producerar bland annat varor som 
majonnäs, såser, dressingar, oljor, margarin, fetter, senap och vinäger (Alba fabriken 2009).

3.2.9 Dalby 63:31, Dalby 63:30 och Dalby 63:104
Fastighetsägare: 

Dalby 63:30: Stiftelsen Agnes Ljunggrens Donation och Marit Broman

Dalby 63:31: Stiftelsen Agnes Ljunggrens Donation och Marit Broman

Dalby 63:104: Lunds kommun

I närheten av Alba Fabriken låg det tidigare ett tegelbruk som var uppdelat på de tre 
fastigheterna (Kjell-Åke). Leran till teglet togs i närheten av bruket och gav upphov till de s.k. 
”Kissedammarna”. Vid en brand 1915 totaltförstördes tegelbruket, endast några år innan 
branden hade bruket lagts ner. (Dalby-En bilderbok från 1900-talet) Efter att bruket hade 
brunnit ner användes området som allmän soptipp. Här blandades avfallet från privatpersoners 
hushåll med det från företagen och industrierna i Dalby. Det är oklart vilken typ av avfall det 
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Fig 7. Alba fabriken under tidigt 1900-tal 

(Dalby- en bilderbok från 1900-talet)



handlade om och vilken påverkan av miljön detta skulle kunna ha. (Kjell-Åke). Enligt 
Länsstyrelsens MIFO-arkiv kan tegelbruket även ha legat inom fastigheterna Dalby 63:75, 
Dalby 63:1 och Dalby 63:22 (Länsstyrelsens arkiv, 2009).

3.2.10 Tingshuset 2
Fastighetsägare: Lunds kommun

På Tingshuset 2 ligger idag Dalbys bibliotek. Tidigare har här funnits en bensinpump och en 
bilverkstad. Bilverkstad låg exakt på den plats där den nybyggda delen av biblioteket idag 
finns. Bilverkstad och bensinpump drevs under företagsnamnet La-Wi. Ibland togs även 
fordonen ut på gården för att repareras när de inte fick plats inne i verkstaden. (Kjell-Åke, 
2009).

Idag ligger medborgarkontoret och biblioteket på fastigheten.  

3.2.11 Norråkern 13
Fastighetsägare: Per Håkan Esbjörn Spur och Marika Anneli Iréne Olsson

På fastigheten låg tidigare N. Perssons bil och vagnmåleri. Företaget huvudsakliga 
verksamhet bestod i billackering, tapetsering och vagnmakeri (Kejll-Åke, 2009 och Dalby- En 
bilderbok från 1900-talet, 1991). Idag ligger det bostadshus på fastigheten och inga spår av 
den tidigare verksamheten syns till.

                      

3.2.12 Dalby 7:18, Dalby 7:2, Dalby 10:6, Dalby 10:5

Fastighetsägare: Lunds kommun (Dalby 7:18, Dalby 7:2 och Dalby 10:6, Oxie o Skytts  
Härads väghållningsdistr (Dalby 10:5)
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Fig 8. N. Perssons bil och vagnmåleri under  
tidigt1900-tal.   (Dalby- en bilderbok från 
1900-talet)



En soptipp på 2500-3000 m2 och sköttes av det som tidigare var Dalby kommun. 
Verksamheten startade från i mitten av 1950-talet och höll på fram till 1976. Främst kastade 
man hushållsavfall med även annat avfall förekom. Soptippen har täckts över med jord och 
idag växter det träd/buskar och gräs på platsen. Idag finns inga testar på lakvattnets 
sammansättning och avfallet ligger precis vid det lokala utströmningsområdet för grundvatten 
till bäcken i ravinen (C. Svensson et al. 1993).

3.2.13 Egino 14
Fastighetsägare: Sara Özen och Ahmet Özen

För ca 60-70 år sedan fanns det en bensinpump på fastigheten som användes under ett antal 
år. (Kerstin Olsson, Medborgarkontoret i Dalby, 2009). Idag ligger här en affär som säljer 
kebab och grönsaker.

3.2.14 Dalby 50:1
Fastighetsägare: Siporex AB

Tidigare krossade Siporex AB sten på fastigheten men den verksamheten avslutades och togs 
över av Sydsten.

3.2.16 Erland 1
Fastighetsägare: Peter Mikael Georg Andersson

På fastigheten har det tidigare bedrivits en mekanisk verkstad (Länsstyrelsens arkiv, 2009).

3.2.17 Dalby 24:56
Fastighetsägare: Lunds kommun

Tidigare har det på fastigheten bedrivits ett diseltankställe. Idag bedriver Akka frakt 
verksamhet på området. Undersökningar av området har gjorts och de har visat på förhöjda 
halter av oljekolväten i marken. Genom schaktning skall jorden på området saneras. Tills 
vidare har dock endast identifiering av verksamheten skett (Länsstyrelsens arkiv 2009). 

3.2.18 Hökaren 1
Fastighetsägaren: Autoservice i Lund AB
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Fig 9. Bild över nuvarande 
verksamheten vid Egino  
14(författarens foto)



Fastigheten innehöll tidigare en bensinpump och enligt telefonkatalogen från 1978 har det 
även bedrivits en bilverkstad på området. La-Wi Motor och Bilcenter har tidigare bedrivit 
verksamhet på området men driver idag sin verksamhet på Pumpen 4 (Länsstyrelsens arkiv 
2009).

3.2.19 Signalen 23
Fastighetsägare: Tomas Kirkhorn och Bente Kirkhorn

På Signalen 23 låg tidigare f.d. Bröderna Ekstrads tryckeri enligt uppgifter från Länsstyrelsen. 
Ingen vidare information om verksamheten har hittats (Länsstyrelsens arkiv 2009).

3.2.20 Singeln 5 
Fastighetsägare: Sylvia Viitalähde och Pia Lundström

Sandgatans tvättinrättning låg tidigare på Singeln 5 i form av en kemtvätt. Ingen vidare 
information om verksamheten har hittats (Länsstyrelsens arkiv 2009).

3.2.21 Kaniken 2
Fastighetsägare: Lunds kommun

På Kaniken 2 i Dalby byggdes någon gång mellan 1911-1912 en brandstation. Folkmängden i 
Dalby var då 1640 och arkivmaterialet från den tiden är mycket begränsad. Från början bestod 
brandstationen av en grävd brun som var täckt med en byggnad i trä. Under åren köptes en hel 
del utrustning in till brandstationen (T. Klang, 2008-2009 ).
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Fig 10. Brandstationen i Dalby då den 
fortfarande var i bruk. Okänd datum

(Dalby- en bilderbok från 1900-talet)



Bland annat köptes en brandbil, motorspruta och en skumsläckningsspruta. År 1986 revs så 
brandstationen och flyttades sedan in till Lund (T. Klang, 2008-2009).

3.2.22 Dalby företagsområde 
 Precis nordväst om Dalbys centrum ligger företagsområdet med ett antal verksamheter med 
av variernade art:

Semaforen 1: I maj 1994 tippades svart slam på fastigheten cirka 12 m från en bäck som 
rinner i öst-västlig riktning (Miljöförvaltningensarkiv, 2009). Det tunnflytande slammet hann 
rinna ut i bäcken innan det åtgärdades. Slammet kom från en branddamm som tagit emot 
spillvatten från en biltvätt på grund av felkoppling i dagvattensystemet. Området sanerades 
och totalt sögs 34 ton slam upp från bäcken. Provtagning visade att riktvärderna för bly och 
kadmium låg långt över de tillåtna värdena för känslig markanvändning 
(Miljöförvaltningensarkiv, 2009).

Rälsen 2:  Önsvala montering AB har legat på fastigheten. Företaget bedrev produktion av 
plastprodukter av polyesterråvara. Företaget tillverkar takboxar, kabelrännor, bussbaklyktor, 
sanitetsvaror m.m (Miljöförvaltningensarkiv, 2009). 

Pumpen 3: Fighter AB Däckers tillverkar 100 000/år regummerade personvagnsdäck. På 
fastigheten förvaras diverse oljor såsom hydralolja, växelolja och spillolja 
(Miljöförvaltningensarkiv, 2009). 

Pumpen 4: La-Wi Motor och bilcenter AB bedriver verkstad för service av bilar på 
fastigheten (Miljöförvaltningensarkiv, 2009). 

Pumpen 6:  I det gamla mejeriet har det pågått tillverkning av plastprodukter såsom kanoter, 
takboxar, sandlådor m.m. Vid produktionen har aceton och styren hanterats. Utsläppet av 
styren har varit 80 kg/år. Verksamheten startade troligtvis någon gång under 1985 
(Miljöförvaltningensarkiv, 2009).

3.3 Sammanställning av identifierade verksamheter samt  
riskklassificering
I tabell 2 ser finns en sammanfattning av de verksamheter som identifierats samt deras 
branschklassning och kommentar. Nedan följer även en karta (fig. 11)  där de olika 
fastigheterna är markerade. 

Tabell 2. Sammanfattning av de identifierade verksamheter samt branschklassning. 

Fastighet Verksamhet Branschklassning Kommentar

Framgaffeln 2 Karosserifabrik/Verksta
d

Idag Maquet Nordic AB 

Riskklass 2 eller 3 Riskklass 
beroende på hur 
mycket 
ytbehandling som 
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(tidigare Olmed) förekommit på 
verksamheten. 

Framgaffeln 3 Billackering, Pehrows 
Gräv och Last AB, TV-
tronik

Riskklass 2

Vattenrännan 1 
och 2

Bensinstation, tidigare 
Bilmo, idag Shell. På 
fastigheten ligger även 
en bilverkstad

Riskklass 3 Verksamhet i form 
av bensinstation 
pågår fortfarande 
på fastigheten

Dammen 3 Dalby kemiska 
(Kemtvätt). Idag en tom 
tomt utan byggnation

Riskklass 1 Den mest 
förorenade 
fastigheten i 
Dalby och en av 
de värst 
förorenade i hela 
Skåne. 

Lunnarp 7:16 Tidigare har det legat en 
bensinstation på tomten.

Riskklass 3

Fälgen 12 Tidigare har det legat en 
bensinstation på tomten, 
idag ligger Flyinge Taxi 
AB här. 

Riskklass 3

Dalby 92:2 Deponi med avfall från 
Siporexfabriken

Riskklass 2 Med tanke på att 
deponin ligger i ett 
olämpligt område 
och att 
utredningen av 
lakvattnet inte är 
klart.

Styret 3 Spritfabrik fram till 
1930, efter det tog Alba 
handels över. Alba 
handels bedriver 
fortfarande 
livsmedelsproduktion på 
området idag. 

Riskklass 4 Industrier tillbaka 
till 1900-talets 
början kan spåras 
och anses utgöra 
en liten risk. 

Dalby 63:31, 
63:30, 63:104

Tidigare låg här ett 
tegelbruk. Telgelbruket 
brann upp 1915. Idag är 

Riskklass 4
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området mestadels 
öppenmark.  

Dalby 7:18, 
Dalby 7:2, Dalby 
10:6, Dalby 10:5

Äldre deponi med 
blandat hushållsavfall

Riskklass 2 Ligger i ett 
olämpligt område 
med närhet till 
vattendrag. 

Dalby 50:1 Siporexfabriken. Idag 
står fabriken kvar men 
ingen verksamhet sker. 

Riskklass 3

Dalby 24:26 Tidigare diseltankställe. 
Idag bedriver Akka frakt 
verksamhet på området.

Riskklass 3 Problemet inom 
området 
uppmärksamat av 
Miljöförvaltninge
n i Lund.

Tingshuset 2 Tidigare bilverkstad med 
bensinpump. Idag Dalby 
bibliotek och 
medborgarkontor. 

Riskklass 3 Liten verksamhet 
antagligen mindre 
påverkan. 

Norråker 13 N. Perssons bil och 
vagnmåleri låg här fram 
till någon gång i mitten 
av 1900-talet. Idag syns 
inget av verksamheten 
utan bostäder har byggts. 

Riskklass 3 Mindre 
verksamhet från 
början på 1900-
talet. Anses inte 
ha någon större 
inverkan.

Erland 1 Tidigare bedrevs här en 
mekanisk verkstad. 

Riskklass3

Egino 14 För 60-70 år sedan fanns 
här en bensinpump. Idag 
ligger här en affär som 
säljer grönsaker och en 
restaurang som säljer 
snabbmat. 

Riskklass 3

Hökaren 1 La-Wi Motor och 
Bilcenter har tidigare 
bedrivit verksamhet på 
området. På fastigheten 
har även en bensinpump 
funnits. 

Riskklass 3
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Signalen 23 Bröderna Ekstrads 
tryckeri bedrev 
verksamhet på området.

Riskklass 4

Singeln 5

Kaniken 2 1911-1986 låg Dalbys 
brandstation på området 
innan den flyttade till 
brandstationen i Lund. 

Riskklass 4

Semaforen 1 Utsläpp av slam från 
biltvättsanläggning.

-

Rälsen 2 Produktion av 
plastprodukter.

Riskklass 3

Pumpen 3 Tillverkning av 
regummerade 
personvagnsdäck.

- Pågående 
verksamhet.

Pumpen 4 Fordonsverkstad - Pågående 
verksamhet. 

Pumpen 6 Tillverkning av 
plastprodukter. 

Riskklass 3

35



Figur. 11. Översiktskarta med de inventerade fastigheternas position. Utanför kartan söderut 
från Dalby sett ligger Lunnarp 7:16, den äldre bensinstationen (Geologisk karta,2009 – 
modifierad av författaren)
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Diskussion och Slutsats
Dalby är i grund och botten ett gammalt bondesamhälle och har därför inte blivit så hårt 
belastat av industrier och andra verksamheter som kan skada miljön. Det största 
problemområdet i Dalby är utan tvekan Dammen 3 som även är känd som en av de mest 
förorenade tomterna i Skåne. Förutom Dammen 3 är de båda soptipparna som tillhör Lunds 
kommun ett problem ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Vidare arbete med provtagning och 
planer för hur man på ett effektivt sätt skulle ta hand om det lakvattnet som uppstod var under 
utveckling när jag var i kontakt med Renhållningsverket i Lund under vintern 2009. 

Förutom dessa tre områden har det på några ställen i Dalby funnits och finns även än idag 
bensinpumpar. Dessa kan vara en fara för miljön då de cisterner som vanligtvis grävs ner 
under marken kan läcka ut olja till omgivningen. Både på Lunnarp 7:16 och Fälgen 12 har det 
tidigare legat bensinstationer som har blivit inventerad av SPIMFAB. På Vattenrännan 1 och 
3 låg tidigare Bilmo bensinmack. Idag ligger Shellmacken där. Det har även förekommit 
endel verkstäder i Dalby som i några fall legat i anslutning till bensinstationerna. Bland 
verkstäderna har vi Norråker 13 och Hökaren 1 och i de flesta fall har verksamheten bedrivits 
ett bra tag tillbaka i tiden och av de verkstäder som identifierats i arbetet finns inte någon kvar 
idag utan har i de flesta fallen blivit till bostäder. 

Två soptippar som drivits av dåvarande Dalby kommun har identifierats, en lite mindre och en 
lite större. Båda soptipparna har problem med lakvattnet och närheten till vattendrag och 
grundvatten. Lunds kommuns renhållningsverk håller idag på med att försöka få till stånd en 
plan för hur dessa två  avslutade soptippar skall åtgärdas för att minska risk för utsläpp. 

På Dalbys företagsområde finns många verksamheter och en del verksamhet pågår där än 
idag. Ett arbete med mer fokus på de verksamheter som kan ha funnits på området behövas 
om man i ett senare skede planerar att bygga bostäder på området. 

Bland de intressanta verksamheter som funnits i Dalby genom tiderna kan också nämnas ett 
tegelbruk och en brandstation. Även om platsen för var tegelbruket inte är känd exakt kan 
man på ett ungefär veta var själva fabriksbyggnaden låg. 

Vid arbetet har inte någon vikt lagts vid något specifikt område utan omfånget har varit rätt 
brett när jag har gått ut och letat efter eventuella verksamheter som funnits tidigare i Dalby. 
Rent generellt för Dalby känns det som om verksamheterna inte har samlats i något speciellt 
område utan att de varit rätt utspridda över byn. 

De objekten som idag känns mest kritiska att ta tag i är självklart Dammen 3 men också de två 
nedlagda soptipparna som finns i nära anslutning till både vattendrag och bostadshus.  Alla 
dessa tre projekt händer det förtillfället något med.Förutom dessa tre kan det vara intressant 
att undersöka området där biblioteket och medborgarkontoret ligger i dag då det tidigare legat 
en bensinstation med tillhörande bilverkstad. I övrigt har de flesta verksamheterna varit 
väldigt små och begränsade och med tanke på Dalbys bakgrund som jordbruksort är det inte 
speciellt konstigt att det har blivit på det viset.   
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Eftersom detta examensarbete endast utfört ett identifierande av objekten i Dalby krävs det 
vidare undersökningar och ett utvidgat arbete innan man skulle kunna säkerställa en 
riskklassificering för områdena. Det är också viktigt att vara medveten om att det inte är 
säkert att alla verksamheter i Dalby kartlagts i och med det här arbete och därför borde alltid 
ett visst mått av försiktighet användas vid tolkandet av resultaten. 

Ur riskklassningsperspektiv så har de flesta verksamheterna klassats som 3 eller 4 vilket 
innebär att de utgör en måttlig/liten risk för hälsan och miljön. I de högra riskklasserna (1 och 
2) som utgör stor risk för människors hälsa och miljö är det totalt fyra stycken verksamheter 
som blivit placerade. Dammen 3, kemtvätten i Dalby är den enda verksamheten som klassats i 
högsta riskgruppen. Framgaffeln 2 är svårklassad och ligger någonstans mellan riskklass 2-3 
lite beroende på hur mycket ytbehandling av metaller som pågått i verksamheten. I riskklass 2 
har Framgaffeln 3, där billackering pågått, och de båda deponierna placerats med tanke på den 
risken för människors miljö och hälsa som utgörs av dessa verksamheter. 
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