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ABSTRACT 

Many places in Sweden contain contaminated soils which came to existence after the 

industrialization. Since we lack knowledge about where there are contaminants and what they 

are composed of the work to examine and chart up hazards is important. The purpose of this 

degree project has been to perform risk assessments on whether or not any contaminations are 

present in the soil at six properties in Burlöv. The assessments were to be done accordingly to 

a two-phase method called MIFO that has been set up by the Swedish Environmental 

Protection Agency. This study only contains the first stage of MIFO and a recommendation 

for further assessments in the second stage. At first hand I recommend further investigations 

for the property Arlöv 19:141 with risk class 2 (high risk) since dangerous contaminants have 

been discovered during earlier investigations. Arlöv 13:1 and Tågarp 16:75 also ended up in 

risk class 2 due to the industries’ activities and usages of dangerous substances. The rest of 

the properties got risk class 4 (low risk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslagbild: Vad döljer sig egentligen i marken i Burlövs kommun? Foto: Malin Assargård. 
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1. INLEDNING 

På många platser i landet förekommer olika typer av föroreningar som kan påverka människor 

och miljö negativt (Miljömålsportalen, 2009). Länsstyrelserna beräknar att det i Sverige finns 

cirka 50 000 förorenade områden (Miljömålsportalen, 2009). Vissa områden, till exempel 

platser där det tidigare funnits industrier eller bensinstationer, innehåller stora mängder 

markföroreningar (Miljömålsportalen, 2009). I dagsläget saknar vi kunskap om alla ämnen 

som används och sedan hamnar i miljön. Det vi dock vet är att vissa ämnen har negativa 

effekter både på människor och på miljön. Av den anledningen är det viktigt att utreda var det 

finns markföroreningar och vad de består av. Utifrån den informationen kan 

efterbehandlingsåtgärder prioriteras för de områden där behovet är störst. 

   Skåne har enligt Länsstyrelsen i Skåne län (2009) cirka 6500 potentiellt förorenade områden 

varav 100 uppskattas utgöra mycket hög risk för människors hälsa och miljö. I Burlövs 

kommun finns 50 objekt som Länsstyrelsen har identifierat där marken kan vara förorenad 

men det finns idag inte tillräckligt med kunskap för att möjliggöra en bedömning av dem 

(Samhällsbyggnadsförvaltningen, område Miljö i Burlöv, 2010). Genom att riskklassificera 

dessa potentiellt förorenade områden enligt Naturvårdsverkets Metodik för Inventering av 

Förorenade Områden (MIFO) kan frågetecken rätas ut och efterbehandlingsåtgärder 

prioriteras till de områdena med störst behov. Min uppgift är att med hjälp av MIFO Fas 1 

riskklassificera sex fastigheter i Burlövs kommun. Syftet är att därifrån skapa en prioritering 

av objekt till en framtida MIFO Fas 2. Genom dessa åtgärder kan arbetet med 

miljökvalitetsmålet Giftfri miljö komma längre i strävan efter ett Sverige fritt från 

föroreningar där det inte föreligger något hot mot miljö eller människa. 

 

2. BAKGRUND 

2.1 Sveriges arbete med miljökvalitetsmål 
Riksdagen beslutade år 1999 om införandet av nationella miljökvalitetsmål. Då målen ska nås 

inom en generation, till år 2020, kallas de för generationsmål (förutom miljömålet Begränsad 

klimatpåverkan som ska nås till 2050). Syftet med miljökvalitetsmålen är att främja 

människors hälsa, värna om den biologiska mångfalden och naturmiljön, bevara ekosystemets 

långsiktiga produktionsförmåga, ta tillvara på kulturmiljön och kulturhistoriska värden samt 

trygga en god hushållning med naturresurserna (Miljömålsrådet, 2009). Målen beskriver kort 

sagt hur vi vill att miljökvaliteten ska vara. 

   Idag finns 16 miljökvalitetsmål (se Tabell 1) inom olika områden som i sin tur är uppdelade 

på 70 delmål. Delmålen beskriver miljöarbetet mer precist genom vad som behöver göras och 

när det behöver vara gjort för att miljökvalitetsmålen ska nås (Miljömålsrådet, 2009). För att 

ytterligare precisera, konkretisera samt anpassa målen har regionala och lokala mål skapats. 

Regionala miljömål finns i varje län där Länsstyrelserna arbetar för att målen ska nås samt 

följer upp arbetet (Miljömålsrådet, 2009). Länsstyrelserna ger dessutom stöd och underlag till 

kommunerna i deras lokala miljöarbete. Många kommuner har anpassat de nationella och 
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regionala miljömålen till sina lokala förutsättningar. Då det är kommunerna som ansvarar för 

fysisk planering av bebyggelse, mark och vatten kan de genom att tillämpa miljömålen i sitt 

arbete vara viktiga i utvecklingen av miljöarbetet. 

 
Tabell 1. Sveriges 16 miljökvalitetsmål samt hur arbetet med dessa fortskrider i Burlöv och i Skåne län samt nationellt. Källa: 
Länsstyrelsen i Skåne län, 2009 samt Samhällsbyggnadsförvaltningen, område Miljö i Burlöv, 2010B. 

Miljökvalitetsmål Sverige Skåne Burlöv 

1 Begränsad klimatpåverkan RÖD RÖD RÖD 

2 Frisk luft RÖD RÖD GUL 

3 Bara naturlig försurning RÖD GUL GRÖN 

4 Giftfri miljö RÖD RÖD RÖD 

5 Skyddande ozonskikt GRÖN GRÖN GRÖN 

6 Säker strålmiljö GUL GUL GUL 

7 Ingen övergödning RÖD RÖD RÖD 

8 Levande sjöar och vattendrag GUL GUL GUL 

9 Grundvatten av god kvalitet GUL GUL GRÖN 

10 Hav i balans samt levande kust och skärgård RÖD RÖD RÖD 

11 Myllrande våtmarker GUL GUL GRÖN 

12 Levande skogar RÖD RÖD   

13 Ett rikt odlingslandskap GUL RÖD RÖD 

14 Storslagen fjällmiljö GUL     

15 God bebyggd miljö RÖD RÖD RÖD 

16 Ett rikt växt- och djurliv RÖD RÖD ??? 

  

GRÖN Målet bedöms kunna nås inom tidsramen.  

GUL Målet är möjligt att nå inom tidsramen om ytterligare åtgärder sätts in.  

RÖD 
Målet är mycket svårt eller inte möjligt att nå inom tidsramen även om ytterligare 
åtgärder sätts in.  

  Målet är inte aktuellt i området.  

??? Arbete pågår med att ta fram underlag för bedömning.  

2.2 Miljökvalitetsmål 4 - Giftfri miljö 
Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö innebär att miljön ska vara fri från ämnen och metaller som 

utvunnits av eller skapats i samhället samt kan hota biologisk mångfald eller människors hälsa 

(Miljömålsrådet, 2009). Delmålen för Giftfri miljö rör kunskap om kemiska ämnens hälso- 

och miljöegenskaper, information om farliga ämnen i varor, utfasning av farliga ämnen, 

fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna med kemikalier, riktvärden för 

miljökvalitet, dioxiner i livsmedel, kadmium samt förorenade områden (Miljömålsrådet, 

2009). Gällande förorenad mark finns två delmål (Miljömålsrådet, 2009). Det första innebär 

att alla förorenade områden som vid direktexponering innebär akuta risker ska vara utredda 

samt vid behov åtgärdade innan slutet av 2010 (Miljömålsrådet, 2009). Detsamma gäller 

förorenade områden som i dag eller inom en nära framtid hotar värdefulla naturområden eller 

betydelsefulla vattentäkter (Miljömålsrådet, 2009). Enligt det andra delmålet ska åtgärder 

genomföras under 2005-2010 vid så stor del av de prioriterade förorenade områdena att 

miljöproblemet i sin helhet i huvudsak kan vara löst senast 2050 (Miljömålsrådet, 2009). 
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Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö har bedömts som mycket svårt eller omöjligt att nå utan extra 

insatser i Burlövs kommun, inom Skåne län samt nationellt (Länsstyrelsen i Skåne län, 2009), 

se Tabell 1. 

2.3 Övervakning och uppföljning av miljökvalitetsmålen 
För att övervaka miljöarbetet genomförs uppföljning av de olika miljökvalitetsmålen varje år 

(Miljömålsrådet, 2009). Övervakningen sker med hjälp av indikatorer i form av enkäter, 

regelbundna provtagningar och andra studier av miljötillståndet som ska motsvara 

utvecklingen inom de olika målen (Miljömålsrådet, 2009). År 2009 fanns det totalt cirka 100 

indikatorer för alla mål (Miljömålsrådet, 2009). Vart fjärde år sker en större utvärdering av 

miljömålsarbetet då förslag på nya eller reviderade delmål samt åtgärder för att nå målen kan 

lämnas in av ansvariga aktörer (Miljömålsrådet, 2009). Dessa förslag lämnas därefter till 

regeringen som beslutar angående nya eller ändringar av befintliga delmål (Miljömålsrådet, 

2009). Regeringen har även utsett sju myndigheter att ansvara för miljökvalitetsmålen samt 

två myndigheter som ansvarar för målövergripande frågor (Miljömålsrådet, 2009). För Giftfri 

miljö är Kemikalieinspektionen ansvarig myndighet (Miljömålsrådet, 2009). 

   I juni 2010 beslutade regeringen om ändringar i miljömålssystemet utifrån propositionen 

Svenska miljömål - för ett effektivare miljöarbete (Prop. 2009/10:155). Ändringarna påverkar 

bland annat bedömningsgrunderna för målen och delmålen kommer att ersättas av etappmål 

(Miljödepartementet, 2010). Några mål, varav Giftfri miljö är ett, kommer enligt 

propositionen att omformuleras. För Giftfri miljö handlar det om att istället för att ”miljön ska 

vara fri från ämnen och metaller” ska ”halter av naturfrämmande ämnen vara nära noll och 

påverkan på människor och ekosystem ska vara försumbar och inte utgöra ett hot” 

(Miljödepartementet, 2010). Beslutet kommer att påverka upplägget på miljöarbetet framöver 

och de första etappmålen förväntas enligt Länsstyrelsen i Skåne län (2011) vara färdiga under 

år 2011. Det gör att Länsstyrelsen avvaktar beslut om nya nationella etappmål innan regional 

anpassning av dessa till skånska förhållanden sker (Länsstyrelsen i Skåne län, 2011). 

2.4 Giftfri miljö i Burlövs kommun 
Burlövs kommun har fyra delmål inom miljökvalitetsmålet Giftfri miljö varav två rör 

förorenad mark (Samhällsbyggnadsförvaltningen, område Miljö i Burlöv, 2010). Delmål 3A 

går ut på att minst hälften av de potentiellt förorenade områdena där underlaget är för dåligt 

för att möjliggöra en bedömning ska vara undersökta och riskklassade till år 2015. Enligt 

delmål 3B ska det år 2015 inte finnas förorenade områden (utan pågående verksamhet) av 

riskklass 1 och 2 inom kommunen. 

   För tillfället finns inga objekt som hamnat i riskklass 1 där markföroreningar innebär en 

mycket stor risk men i riskklass 2 och 3 (stor och måttlig risk) finns tio objekt 

(Samhällsbyggnadsförvaltningen, område Miljö i Burlöv, 2010). Dock finns det inom 

kommunen 50 identifierade objekt där marken kan vara förorenad men det saknas tillräcklig 

kunskap för att möjliggöra en bedömning (Samhällsbyggnadsförvaltningen, område Miljö i 

Burlöv, 2010). Vid exploatering och etablering av nya verksamheter genomförs enligt 
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kommunen saneringar av förorenad mark där ny bebyggelse uppförs 

(Samhällsbyggnadsförvaltningen, område Miljö i Burlöv, 2010). 

2.5 Områdesbeskrivning - Burlöv 
Burlövs kommun är belägen i sydvästra Skåne strax norr om Malmö. Med sina 19,3 

kvadratkilometer är kommunen Sveriges näst minsta (Länsstyrelsen i Skåne län, 2009). 

Kommunen består till ena hälften av tätort och till andra hälften av åkermark samt en liten del 

vatten och en liten del skog (Länsstyrelsen i Skåne län, 2009). Genom kommunen leder både 

stora vägar i form av E6 och E22 samt järnvägar mellan Malmö – Lund (Södra stambanan) 

och Malmö – Lomma. 

 

 
Figur 1. Södra delen av Burlövs kommun där Alnarpsån, Kalineån samt Sege å finns markerade. Tågarps hed är ett Natura 
2000-område där Alnarpsån och Kalineån mynnar. Skala 1:40000. Källa: Hitta.se, 2011. 

 

2.5.1 Geologi 
Berggrunden i Burlövs kommun utgörs i ytan av danienkalksten med en mäktighet på upp till 

50-100 meter, dock är den tunnare i och närmast Alnarpssänkan (Gustafsson et. al, 2005) (se 

Alnarpssänkans placering i Figur 2). Denna sedimentära bergart, som är Sveriges yngsta 

(Gustafsson et. al, 2005) bildades under tertiärperioden (2-65 miljoner år sedan) när området 

täcktes av ett grunt, varmt hav där kalciumkarbonat kunde fällas ut för att så småningom bilda 

kalksten (Fredén, 2009). Kalkstenen är vit till gråvit och har ofta rikliga flintalager samt 

betydande sprickighet (Gustafsson et. al, 2005).  
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   I kommunen är moränleror vanliga jordarter och lagerföljden består vanligtvis av flera 

moränbäddar med sediment emellan (Fredén, 2009). Ofta kan jordarternas mäktighet vara 15-

40 meter med komplexa lagerföljder bestående av avlagringar från flera olika tidsperioder 

(Fredén, 2009). Det förekommer även isälvssediment i form av sand och grus men även sand 

som bildats på annat sätt (Fredén, 2009). 

 

 

På 1960-talet gjordes en undersökning med avseende på planering av ett industriområde 6 km 

nordost om Malmö (Hellström, 1962). Området som undersöktes är idag industriområdet 

beläget i Tågarp mellan järnvägen Malmö-Lomma, järnvägen Malmö-Lund samt Alnarpsån 

(Hellström, 1962). Jordartsförekomsten, dess egenskaper samt mäktigheten varierade mycket 

i området (Hellström, 1962). I allmänhet täcktes dock jordarterna ett 0,5 meter mäktigt lager 

matjord i markytan (Hellström, 1962). Under matjorden förekom friktionsmaterial som 

grovsilt eller sand med varierande lerinnehåll eller en lera som i de flesta fall var mycket styv 

samt uppblandad med friktionsmaterial som grovsilt och finsand eller av större kornstorlekar 

upp till grus (Hellström, 1962). Undantagsområden innehållande gyttjig lera under matjorden 

Figur 2. Jordartskarta over Burlövs kommun. Kommungränsen är markerad I rött och Alnarpssänkans södra gräns I blått. 
Källa: Sveriges geologiska undersökning, 2010; Valmyndigheten, 2009 samt Gustavsson, 1999. 
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påträffades också (Hellström, 1962). Grundvattenytan låg cirka 0,5-1 meter under markytan 

med en medellutning norrut mot Alnarpsån (Hellström, 1962). 

 

2.5.2 Hydrogeologi 

Burlövs kommun är belägen ovanpå Alnarpssänkan som innehåller en av Sveriges största 

grundvattenförekomster (Rönnborg, 2011). Alnarpsedimenten som finns i kommunens norra 

del utgör en ovanligt god grundvattentillgång med uttagsmöjligheter på över 450 000 liter per 

timme (Gustafsson, 1999). I söder finns utmärkta uttagsmöjligheter i sprick- och porakvifärer 

i kalkstenen där medianvärden är 20 000-60 000 liter per timme (Gustafsson, 1999). I 

kommunens norra del är uttagsmöjligheterna från berggrunden mindre med medianvärden på 

6 000-20 000 liter per timme (Gustafsson, 1999). Effektiv nederbörd, som motsvarar det 

vatten som infiltrerar marken och bildar grundvatten, utgörs av 200-300 millimeter per år. 

Tidigare har det i Åkarp funnits en kommunal grundvattentäkt i form av en jordbrunn samt en 

bergbrunn i Arlöv (Gustafsson, 1999). Båda är idag nedlagda (Gustafsson, 1999). Tre 

vattendrag rinner genom kommunen, Sege å, Alnarpsån och Kalineån. Alnarpsån är en mindre 

å med mynning i Lommabukten (se Figur 1) där den utgör gräns till Lomma kommun. Strax 

söder om Alnarpsån, vid Tågarps hed mynnar Kalineån (se Figur 1) och utgör där gräns mot 

Malmö kommun. Sege å rinner genom södra delen av kommunen (se Figur 1) och mynnar i 

Öresund söder om friluftsområdet Spillepeng. Kommunens avvattning sker ungefär till hälften 

med dagvatten till Alnarpsån och andra hälften till Sege å samt en liten del till Kalineån 

(Rönnborg, 2011B). Markundersökningar i Tågarp år 2006 och 2009 påvisade en 

grundvattenyta 0,9-2 meter under markytan (Hertzman et. al, 2009 samt WSP, 2006). 

 

2.5.3 Natura 2000-område 
I västra delen av Burlövs kommun finns en kuststräcka i form av Lommabukten längs 

Öresund. Området Tågarps hed (se Bilaga 1) utgörs av ett Natura 2000-område enligt både 

habitat- och fågeldirektivet samt även ett naturreservat (Janson, 2005). Natura 2000 är ett 

nätverk inom EU där områden som är skyddsvärda väljs ut av medlemsländerna för att skydda 

växter och djur samt deras livsmiljöer och på så sätt undvika utrotning (Länsstyrelsen i Skåne 

län, 2011B). Alnarpsån har sitt utlopp inom Natura 2000-området och Kalineån strax söder 

om det. 

 

2.5.4 Undersökta fastigheter 
Lokaliseringen av de fastigheter som ingår i denna undersökning visas i Bilaga 1. De 

undersökta fastigheterna samt pågående verksamhet är följande: 

 

 ARLÖV 13:1 – E.ON ES Sverige AB 

 ARLÖV 19:141 – Beijer Byggmaterial AB 

 TÅGARP 16:3 – SVEVIA AB 

 TÅGARP 16:5 – Sydetikett AB 

 TÅGARP 16:45 – Fosieplast AB 

 TÅGARP 16:75 – FrontPac AB 

 



 
7 

3. METOD 

3.1 MIFO – Metodik för inventering av Förorenad mark 
Naturvårdsverket har skapat en rapportserie i sex delar, Bedömningsgrunder för miljökvalitet. 

Syftet med bedömningsgrunderna är att det ska bli lättare att utifrån insamlad data göra 

kvalificerade bedömningar av miljökvaliteten och därefter planera miljöarbetet 

(Naturvårdsverket, 1999). Del 1 är rapport 4918 som handlar om förorenad mark och heter 

Metodik för inventering av Förorenad mark (MIFO). Mark, deponier, grundvatten eller 

sediment där förorening från en punktkälla orsakar halter påtagligt över lokal/regional 

bakgrundshalt definieras som ett förorenat område (Naturvårdsverket, 1999). För att bedöma 

de risker som enskilda förorenade områden kan ge upphov till används bedömningsgrunderna 

och det förorenade objektet hamnar i en av fyra riskklasser där klass 1 innebär mycket stor 

risk för människors hälsa och miljö (Naturvårdsverket, 1999). I bedömningen vägs olika 

parametrar samman och bildar en samlad bedömning av föroreningarnas farlighet, 

föroreningsnivån, spridningsförutsättningarna samt områdets känslighet och skyddsvärde 

(Naturvårdsverket, 1999), se Bilaga 2 för tabeller med bedömningsgrunder för farlighet, 

känslighet och skyddsvärde. För bedömningen finns i rapport 4918 blanketter och tabeller för 

de olika parametrarna som mynnar ut i en samlad bedömning i form av ett diagram där 

bedömd riskklass redovisas. 

   MIFO är indelat i två faser. Fas 1 utgörs av orienterande studier i form av objekt- och 

branschidentifiering samt uppgiftsinsamling från arkiv- och kartstudier samt även intryck från 

intervjuer och platsbesök (Naturvårdsverket, 1999). Informationen sammanställs, utvärderas 

och en riskklassificering rapporteras till Länsstyrelsen (Naturvårdsverket, 1999). Fas 2 består 

av översiktliga undersökningar som startar med upprättande av en geokarta och 

provtagningsplan (Naturvårdsverket, 1999). Utifrån provtagningsplanen genomförs 

provtagning på väl utvalda platser med analyser av lämpliga parametrar. Även Fas 2 avslutas 

med sammanställning, utvärdering och rapportering av riskklassificering (Naturvårdsverket, 

1999). 

   Länsstyrelserna och Naturvårdsverket utförde en branschkartläggning (BKL) mellan 1992-

1994 (Naturvårdsverket, 1999). Industribranscher och verksamheter som misstänks kräva 

sanering i framtiden kartlades och riskklassificerades utifrån hur allvarliga effekterna skulle 

kunna bli på miljö och hälsa samt hur stor sannolikheten var (Naturvårdsverket, 1999). Även 

här delades objekten in i fyra klasser där klass 1 utgör störst risk (Naturvårdsverket, 1999). 

Branschriskklass 1 och 2 ska prioriteras vid inventering och riskklassificering enligt MIFO 

(Naturvårdsverket, 1999). 

3.2 Miljösamverkan Skåne 
I Skåne sker ett samarbete kring miljöarbetet mellan kommunerna, kommunförbundet Skåne, 

Länsstyrelsen samt Yrkes- och miljömedicin vid Region Skåne (Miljösamverkan Skåne, 

2010). Det går under namnet Miljösamverkan Skåne och syftar till att effektivisera och höja 

kvaliteten på miljöarbetet som grundar sig på miljökvalitetsmålen. Miljösamverkan Skåne har 
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ett projekt vid namn Förorenad mark som utgår ifrån miljömålet Giftfri miljö 

(Miljösamverkan Skåne, 2010). Projektet syftar till att kommunerna ska riskklassificera 

potentiellt förorenade områden utifrån MIFO (Miljösamverkan Skåne, 2010). Kommunerna 

inventerar pågående verksamheter och Länsstyrelsen inventerar nedlagda verksamheter samt 

är rådgivande till kommunerna (Miljösamverkan Skåne, 2010). Varje kommun väljer ut vilka 

områden de ska inventera. Val av område kan baseras på Länsstyrelsens lista över prioriterade 

branscher för deras egen inventering av nedlagda verksamheter. Förutom det kan områdena 

väljas inom en bransch (t.ex. grafisk industri), i ett specifikt område (t.ex. ett industriområde), 

nära ett känsligt område (t.ex. Natura 2000-område), utifrån verksamheter som ska läggas ned 

samt baserat på enskilda objekt där misstanke om förorening är hög (Miljösamverkan Skåne, 

2010). 

   För att underlätta kommunernas arbete har instruktioner för arbetsgången samt mallar och 

förenklade MIFO-blanketter (se Bilaga 3-8 för ifyllda blanketter) att skicka ut till 

verksamhetsutövare skapats (Miljösamverkan Skåne, 2010). På detta sätt kan kommunerna 

uppmana verksamhetsutövarna att själva genomföra MIFO Fas 1 och föreslå riskklass 

(Miljösamverkan Skåne, 2010) som ett underlag till kommunens vidare arbete. När MIFO Fas 

1 är färdig kommuniceras riskklassen med verksamhetsutövaren samt eventuell 

fastighetsägare (Miljösamverkan Skåne, 2010). Därefter ska informationen läggas in i en 

databas för att sedan underlätta och samordna arbetet med att prioritera områden till MIFO 

Fas 2 (Miljösamverkan Skåne, 2010). 

3.3 Praktiskt upplägg av arbetet 
Ewa Romberg på Samhällsbyggnadsförvaltningen område miljö i Burlövs kommun skickade 

ut förenklade MIFO-blanketter från Miljösamverkan Skåne till verksamhetsutövarna på de 

aktuella fastigheterna för att dessa skulle ges möjlighet att svara innan jag påbörjade mitt 

arbete. Fastigheterna i denna undersökning valdes av olika anledningar till exempel 

tillståndpliktiga verksamheter, verksamheter under avveckling och dessutom har 

Naturvårdsverkets branschklassning, där exempelvis sågverk och kemtvättar har hög 

riskklass, varit en motivering. Jag gick igenom tillgängligt material i miljöarkivet, 

byggarkivet samt centralarkivet på Burlövs kommun för de olika fastigheterna. Utöver det 

sökte jag även information i Naturvårdsverkets rapporter om branscher samt förorenad mark. 

Internet har dessutom varit en källa till företagsinformation samt kemikalieegenskaper. 

Genom det arbetet fick jag en uppfattning om vad för verksamheter som funnits/finns på 

fastigheten och vad för processer som pågått/pågår samt risker med dessa. Efter att jag fått en 

bild av verksamheten gjorde jag platsbesök för att få se fastigheten med egna ögon, kunna ta 

aktuella fotografier och få svar på kompletterande frågor. Därefter sammanställdes allt 

material och jag genomförde en MIFO Fas 1 riskklassificering utifrån MIFO-blanketter. 

Fastigheternas olika riskklasser utgjorde därefter grunden till min prioritering inför MIFO Fas 

2. 
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4. RESULTAT 

4.1 MIFO Fas 1 
Till riskklassificeringarna har jag tagit hjälp av tabeller (se Bilaga 2) och definitioner i 

Naturvårdsverkets rapport 4918 (1999) för bedömning av föroreningarnas farlighet, nivå, 

spridningsrisk, känslighet samt skyddsvärde. För att jämföra mätvärden har jag använt 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark från 24 oktober 2008 med halter i 

mg/kg TS (milligram av ett ämne per kilogram torrsubstans). Riktvärdena har två nivåer: KM 

(känslig markanvändning) och MKM (mindre känslig markanvändning). För KM begränsar 

inte markens kvalitet markanvändningen vilket innebär att barn, vuxna och äldre ska kunna 

vistas permanent på platsen under en livstid samt att de flesta grundvatten, ytvatten och 

markekosystem skyddas (Skogsjö, 2011). Ett område med MKM begränsas av markkvaliteten 

genom att markanvändningen endast får utgöras av kontor, industrier, vägar eller liknande 

(Skogsjö, 2011). Personer får vistas där under yrkesverksam tid men barn och äldre får bara 

vistas där tillfälligt (Skogsjö, 2011). Ytvatten samt grundvatten inom 200 meter från området 

skyddas (Skogsjö, 2011). 

 

4.1.1 ARLÖV 13:1 - E.ON ES Sverige AB 
Fastigheten innefattar adresserna Segegränd 2-9 i Arlöv där det utöver industriområde finns 

bostäder, ställverk, elledningar på pyloner samt även jordbruksmark. Sege å är recipient för 

dagvatten för den 530 896 kvadratmeter stora fastigheten. Enligt flygfoton pågick jordbruk 

1939-1947 men i sydvästra delen av östra delen av industriområdet var en liten del 

exploaterad vilket troligtvis utgjordes en byggnad och/eller vegetation (Lundgren, 2006). 

Sydkraft (som idag heter E.ON ES Sverige AB) byggde år 1960 fyra bostadshus på 

fastigheten (Ulmén, 1960). Industriområdet exploaterades kring 1979 och utgjordes innan det 

troligen av jordbruksmark vilket även bostadsområdet tidigare gjorde (Lundgren, 2006). 

Greenfieldområdet (idag oexploaterat) har tidigare utgjorts av koloniträdgårdar (Lundgren, 

2006). 

   E.ON ES Sverige AB är idag verksamhetsutövare samt fastighetsägare. Hyresgäster på 

fastigheten utgörs av Libers byggställningar, Coor Service Management, Tele 2, Thomas 

Nilsson, Hunnebeck, Thyssen samt åtta bostadshyresgäster (Malmgren, 2010). ES 

ElektroSandberg AB som grundades 1958 bytte år 2008 namn till ES E.ON Sverige AB 

(E.ON ES, 2011). 

   Riskklassificeringen gäller industriområdet. Lagring och hantering av ämnen samt tidigare 

undersökningar redovisas i Tabell 2. Se Bilaga 3 för ifylld MIFO-blankett. 
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Tabell 2. En överblick av lagring och hantering samt undersökningar och föroreningar på fastigheten Arlöv 13:1 i Burlövs 
kommun. Uppgifter om innehåll och miljörisker är översiktliga då det inte alltid funnits information om exakt vilka ämnen 
som det handlar om. Källa: Appelgren och Romert, 2011; Artberger, 1998; Balodis, 2011; Bengtson, 2004; Bostads AB 
Mimer, 2011; Kemikalieinspektionen 2006B; Lund, 2011; Malmgren, 2010; Naturvårdsverket, 1999; Skoglund, 2010; 
Sterner, 2003 

 
ARLÖV 13:1 - E.ON ES Sverige AB 

 

Lagring/Hantering Mängd per år Innehåll Miljörisk 

Spillolja 4000 liter PAH Långlivat, bioackumulerande och 
cancerframkallande. 

Fasta oljeprodukter 100 kg PAH Långlivat, bioackumulerande och 
cancerframkallande. 

Oljekond (ej PCB) 100 liter PAH Långlivat, bioackumulerande och 
cancerframkallande. 

Övrigt oljeavfall 8 liter PAH Långlivat, bioackumulerande och 
cancerframkallande. 

Färg i burk och dunk 130 liter   Hög farlighet enligt 
Naturvårdsverkets bedömning av 
farlighet. 

Bilbatteri med bly 5000 kg Bly Utfasningsämne, toxiskt, skadar 
nervsystemet samt hjärta och kärl, 
mycket toxiskt för växter. 

Småbatterier 50 kg Kadmium Starkt toxiskt, bioackumuleras, 
cancerogent, skadar njurar och 
skelett. 

Elavfall 500 kg Kadmium, 
kvicksilver, 
bly, PCB 

Kadmium: Starkt toxiskt, 
bioackumuleras, cancerogent, 
skadar njurar och skelett. 
Kvicksilver: Lättflyktigt, kan ej 
brytas ner, påverkar främst 
nervsystemets funktion och 
utveckling. 
Bly: Utfasningsämne, toxiskt, 
skadar nervsystemet samt hjärta 
och kärl, mycket toxiskt för växter. 
PCB: Förbjöds 1978, persistent, 
bioackumulerande, 
cancerframkallande. 

Metallskrot 150 kg   Måttlig farlighet enligt 
Naturvårdsverkets bedömning av 
farlighet. 

Impregnerade 
trästolpar 

  Arsenik, 
koppar, 
krom, 
kreosot 

Arsenik: Giftigt, 
cancerframkallande. Krom: Svårt 
toxiskt, allergi- och 
cancerframkallande. 
Koppar: Essentiell, höga halter kan 
vara toxiska. 
Kreosot: cancerframkallande, 
persistent, bioackumulerande, 
toxiskt.  

Armarturer    Kvicksilver, 
PCB 

Kvicksilver: Lättflyktigt, kan ej 
brytas ner, påverkar främst 
nervsystemets funktion och 
utveckling. 
PCB: Förbjöds 1978, persistent, 
bioackumulerande, 
cancerframkallande. 
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Eternitskivor   Asbest Ger upphov till sjukdomar, t.ex. 
lungcancer 

Plast i golv och 
ledningar 

  PVC som 
kan 
innehålla 
ftalater och 
tungmetaller. 

Tungmetaller: Långlivade i miljön, 
toxiska, förstör proteiner i kroppen. 
Ftalater: Kan påverka 
reproduktionen. 

Undersökningar/föroreningar Åtgärd    

Transformatorolja Sanerad   

 

4.1.1.1 E.ON ES Sverige AB 1979-idag 

E.ON ES Sverige AB utför elunderhåll av transformatorer samt batterier med mera åt sjukhus, 

kommuner och industrier där det mesta arbetet utförs i kunders anläggningar (Romberg, 

2010). Avfall som uppkommer hos kund mellanlagras hos E.ON ES kortare än ett halvår och 

lagringen sker i egna cisterner för spillolja samt i SYSAV:s containrar (Romberg,  2010). 

E.ON:s lokaler är belägna i den västra delen av industriområdet, se Figur 3. I lokalerna fanns 

år 2010 lager för reservdelar och utrustning samt verkstad för provning och underhåll av egen 

utrustning (Romberg, 2010). En tvättplats för fordon fanns också, vilken användes till mindre 

än 100 tvättar per år (Romberg, 2010). Inomhus i invallat område fanns cisterner för spillolja 

samt förvaring av ny olja på fat, invallning för ny olja var dock vattenfylld vid ett tidigare 

platsbesök 2010 (Romberg, 2010). Utomhus på grusbelagd yta skedde uppställning av 

transformatorer och annan utrustning (Romberg, 2010). 

   WSP har under 2006 genomfört en Phase 1 Environmental Site Assesment för en del av 

fastigheten där park- och bostadsområden samt området söder om Gamla 

Segevägen/Stjärnelundsvägen utelämnades (Lundgren, 2006). I undersökningen kommer 

Lundgren (2006) fram till att det förekommer hög risk för förorening kring lagringsplats för 

elstolpar då dessa impregnerats med medel som innehåller tungmetaller och kreosot.  Medium 

risk bedöms för eventuella oljespill av transfomatorolja samt uppvärmningsolja (Lundgren, 

2006). Transformatorer har förvarats utomhus på områden utan hårdgjord yta i norra delen av 

östra delen av industriområdet (Lundgren, 2006). 

   Elstoplar i trä har tidigare lagrats på östra industriområdet, troligtvis i den östra delen 

(Lundgren, 2006). Vid ett tidigare platsbesök år 2000 fanns ett hundratal kreosotimpregnerade 

stolpar uppallade en bit från marken där vissa var från slutet av 1950-talet/början av 1960-

talet och andra var nyare (Mattsson och Tagesson, 2000). Dessutom låg träprodukter samlade 

i södra delen av området vilka eldades upp emellanåt (Mattsson och Tagesson, 2000). År 

1999 låg kreosotimpregnerade stolpar direkt på marken tillsammans med ett antal oljetankar 

(Mattsson och Persson, 1999). 

   I västra delen av östra industriområdet fanns betongfundament och järnvägsspår där 

Lundgren (2006) antar att transformatorer kan ha transporterats och möjligtvis installerats 

vilket även stöds av ytlig stenfyllning. På västra industriområdet har användning av olja till 

transformatorer och mekanisk utrustning förekommit (Lundgren, 2006). Vid tidigare 

platsbesök fanns fulla eller halvtomma oljefat direkt på marken på ett mindre område där både 

fat och mark täcktes av oljeläckage (Lundgren, 2006). Bostadsområdet kan ha använt olja för 

uppvärmning och därmed även ha oljecisterner (Lundgren, 2006). En oljetank ovan mark för  
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Figur 3. Flygbild över fastigheten Arlöv 13:1 i Burlövs kommun, se Bilaga 1 för fastighetens läge i kommunen. Fastigheten 
utgörs av industriområde, bostäder samt jordbruksmark och denna undersökning gäller industriområdet. På västra 
industriområdet har E.ON ES Sverige AB sina lokaler.  Bild hämtad från Geosecma, ortofoto 2005. Skala 1:10000. 

spillolja samt lagring av oljefat fanns i en bod med sekundär inneslutning på västra 

industriområdet nära transformatorverkstaden (Lundgren, 2006). På östra industriområdet 

noterades 2006 två tomma tankar men det är okänt om det finns fler (Lundgren, 2006). 

Användning och hantering av olja innehållande PCB kan inte uteslutas vid transformator på 

norra delen av fastigheten där marken inte är hårdgjord (Lundgren, 2006). En oljeavskiljare 

fanns 2006 på västra industriområdet som alla byggnader på västra delen är kopplade till 

(Lundgren, 2006). Hyresgästerna hanterar spillolja och är även ansvariga för avfallshantering 

(Lundgren, 2006). 

   I samband med rivningsansökan år 2010 för grishuset med intilliggande förråd och plåtskjul 

samt kontorsbyggnad utfördes en miljöinventering av byggnaderna (Skoglund, 2010). 

Byggnaderna ligger i sydvästra delen av östra industriområdet. Grishuset innehöll cirka 25 

armaturer som kan innehålla kvicksilver och PCB, även förrådsbyggnaderna och 

kontorsbyggnaden innehöll liknande armaturer (Skoglund, 2010). Förrådsbyggnaderna hade 

eternitskivor i väggar och tak vilka kan innehålla asbest (Skoglund, 2010). Både grishuset och 

kontorsbyggnaden innehöll plastmaterial i golv och elledningar som kan innehålla PVC 

(Skoglund, 2010). 

   En tunn oljefilm upptäcktes på vattenytan i Sege å den 11 juni 1996 vilken kunde spåras till 

en oljefångsgrop efter en nedmonterad transformator (Artberger, 1998). Sanering 

genomfördes genom destruktion av fyllnadsmassor samt spolning av dagvattensystem 

(Artberger, 1998). I augusti 1998 tömdes oljefångsgropen för transformator T22 då vattnet var 

förorenat med 19 ton PCB-olja (Holmberg, 1999). 

4.1.1.2 Riskklassificering 

 

 Föroreningarnas farlighet 

För PCB, kvicksilver, arsenik, kreosot samt bly och kadmium-batterier bedöms farligheten 

som mycket hög (se Tabell 2 och Bilaga 2). Då elavfall bedöms kunna innehålla kadmium, 

kvicksilver, bly och PCB klassas farligheten som mycket hög (se Tabell 2 och Bilaga 2). 
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Koppar, krom, spillolja, petroleumprodukter och färger har hög farlighet (se Tabell 2 och 

Bilaga 2). Asbest och PVC bedöms ha hög farlighet utifrån deras innehåll och egenskaper (se 

Tabell 2 och Bilaga 2). Metallskrot bedöms ha måttlig farlighet (se Tabell 2 och Bilaga 2). 

 

 Föroreningsnivå 

Det har funnits oljeprodukter som kan ha spillts ut och hamnat i marken. Impregnerade stolpar 

har lagrats på marken vilket också kan ha gett upphov till markföroreningar i form av 

tungmetaller och kreosot. När det gäller asbest, PVC och elavfall i byggnader så är risken för 

förorening liten då de förekommit i mindre mängder och det inte finns uppgifter om brister i 

hanteringen. Eftersom det inte genomförts några markundersökningar går det inte att fastställa 

föroreningsnivåer. 

 

 Spridningsrisk 

Då marken i kommunen innehåller lera som är en ogenomsläpplig jordart bedöms 

spridningsrisken i mark och grundvattnet som liten till måttlig. Grundvattenytan finns dock 

nära markytan vilket ökar risken för spridning. Spridning till ytvatten är högre då 

infiltrationen hindras av leran i marken. Eftersom det finns bostäder i anslutning till 

industriområdet behöver föroreningarna inte spridas särskilt långt innan de kan orsaka stora 

problem. 

 

 Känslighet & Skyddsvärde 

Industriområdet är inhägnat med delvis hårdgjord yta där människor exponeras i liten 

utsträckning utan något grundvattenuttag vilket ger en måttlig känslighet (se Tabell 8 i 

Naturvårdsverket, 1999). I anslutning till området finns dock bostäder med mycket stor 

känslighet samt åkermark med stor känslighet där exponeringen kan ske om föroreningen har 

spridit sig. Då det naturliga ekosystemet har förstörts genom industriverksamhet finns inte 

något skyddsvärt växt- eller djurliv på industriområdet. Sege å har måttlig känslighet då det 

alltid finns risk att människor kommer i kontakt med ytvatten. Sege å mynnar inte i Natura 

2000-området. 

 

 Samlad riskbedömning 

Transformatorstationer har riskklass 3 enligt BKL (branschkartläggningen) (Naturvårdsverket 

1995). Eftersom det finns bostäder i närheten är det viktigt att utreda en eventuell förorening 

och dess spridning. Det har förekommit läckage av olja tidigare och delar av marken har inte 

varit hårdgjord. Förvaring av impregnerade trästolpar har tidigare skett direkt på marken. 

Utifrån det får fastigheten riskklass 2. 

4.1.2 ARLÖV 19:141 - Beijer Byggmaterial AB  
Arlöv 19:141 finns intill järnvägen på Hantverkaregatan 6 i Arlöv. Fastigheten är belägen 

cirka 50 meter från bostäder och på grannfastigheten finns en skola samt en sporthall. 

Området är 25 000 kvadratmeter och inhägnat (Larsen, 2011). Recipienten för dagvatten är 

Alnarpsån. Idag har Beijer Byggmaterial AB sin verksamhet på fastigheten som de köpt från 

AB Andersson & Sjöberg. 
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  Tidigare undersökningar, lagring och hantering av ämnen samt cisterner och avfall som 

uppkommit på fastigheten redovisas i Tabell 3. Ifylld MIFO-blankett samt kartmaterial finns i 

Bilaga 4. 
Tabell 3. Sammanställning av lagring, hantering, undersökningar och föroreningar samt avfall och cisterner gällande 
fastigheten Arlöv 19:141 i Burlövs kommun. Ämnenas innehåll och miljörisker är översiktliga då information om exakt vilka 
ämnen det rör sig om inte alltid varit tillgänglig. Källa: Apoteket, 2009; Appelgren och Romert, 2011; Bengtson, 2006B; 
Burlövs kommun, 2006; Jönsson, 1987; Kemikalieinspektionen, 2006B; Kemikalieinspektionen, 2010; Larsen, 2011 
Naturvårdsverket, 1999; Naturvårdsverket, 2009; Nilsson, 2007; Persson, 2009 

 
ARLÖV 19:141 - AB Andsjö, Beijer Byggmaterial AB 

 

Lagring/Hantering Mängd per år Innehåll Miljörisk 

Träimpregnering   Pentaklorfenoler, 
dioxiner 

Pentaklorfenoler: Förbjudna 
sedan 1970-talet p.g.a. 
allvarliga hälso- och 
miljöegenskaper. 
Dioxiner: Binds hårt till 
markpartiklar, persistenta, 
bioackumulerande. 

Gasol    Fossilt bränsle som bidrar till 
global uppvärmning. 

Undersökningar 
/föroreningar 

Åtgärd Innehåll Miljörisk 

PAH(se avsnitt 4.1.2.2, 
stycke 2) 

    Långlivat, bioackumulerande 
och cancerframkallande. 

Alifatiska kolväten (se 
avsnitt 4.1.2.2, stycke 2) 

    Giftiga för vattenlevande 
organismer och kan orsaka 
långtidseffekter i miljön. 

Aromatiska kolväten (se 
avsnitt 4.1.2.2, stycke 2) 

    Möjligt cancerframkallande. 

Avfall Mängd per år Innehåll Miljörisk 

Oljeslam 2170 kg PAH Långlivat, bioackumulerande 
och cancerframkallande. 

Färg (burkar och dunkar) 24 kg  Hög farlighet enligt 
Naturvårdsverkets bedömning 
av farlighet. 

Vattenbaserad färg 226 kg   Hög farlighet enligt 
Naturvårdsverkets bedömning 
av farlighet. 

Cisterner Volym Innehåll Placering 

Cisterner, 2 st 3000 liter Motorbrännolja Utomhus ovan jord 

 

4.1.2.1 AB Andsjö 195X-1981 

AB Andersson & Sjöberg grundades 1892 (AB Andersson & Sjöberg, 2008). Fram till 1980-

talet var företaget en viktig producent av trävaror både i och utanför Sverige (AB Andersson 

& Sjöberg, 2008). AB Andsjö är ett dotterbolag som exporterade sågade trävaror men som 

idag inte längre är aktivt (AB Andersson & Sjöberg, 2008). 

   Enligt ritningar från 1966 har det på fastighetens sydvästra hörn intill järnvägen funnits ett 

område för impregnering samt ett spånhus och ett område avsett för lastning av spån 

(Byggnads AB OP Wihlborg & son, 1966). AB Andsjö behandlade trä med rötskydd i 

doppkar fram till slutet av 1960-talet/början av 1970-talet (Larsen, 2011). Därefter har 
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impregnerat virke köpts färdigt (Larsen, 2011). Vid doppning användes i träbranschen 

pentaklorfenoler år 1956-1978 och dessa fenoler innehåller förorening av dioxiner 

(Naturvårdsverket, 2009). En vanligare form av träimpregnering var med CCA-medel som 

innehåller koppar, krom och arsenik (Naturvårdsverket, 2009). 

   1981 såldes verksamheten till Beijer Byggmaterial AB (Larsen, 2011). 

 

4.1.2.2 Beijer Byggmaterial AB 1981-idag 

På fastigheten finns idag en spånsilo från 1950-talet som inte används, såg och hyvleri från 

1950-talet, lagerhall byggd på 1950-talet samt tillbyggd 1988 och 1993, kontor och butik (se 

Figur 4) byggda 1980 och 1992, dieseltank ovan mark från 1992 som från 2003 är placerad i 

spillkar (miljölåda) samt miljögård med containrar som töms av Ragn Sells (Larsen, 2011). 

Dieseltanken är flyttad och en lagerbyggnad från 1950-talet revs 1991 (Larsen, 2011). 1990 

revs befintlig butik/lager och ett nytt lager och kontor med butik byggdes (Larsson, 1990). 

1996 beviljades bygglov för ombyggnad av befintliga kontorslokaler till utställningslokaler 

(Tullberg, 1996). 

   I samband med att E.ON utförde grävarbeten 2007 utfördes provtagningar i sydvästra delen 

av fastigheten (Larsen, 2011). Provresultaten visade på höga halter i jord av aromater, alifater 

och PAH med halter över Naturvårdsverkets gränsvärde för MKM för alifater >C6-C16, 

aromater >C10-C35 och samtliga PAH (Nilsson, 2007). De metaller som undersöktes var 

under gränsvärden för MKM för både mark och vatten. Summan av klorfenoler samt aromater 

>C8-C10 översteg KM i vatten där aromater >C10-16 och PAH översteg MKM (Nilsson, 

2007). 

 

  

Figur 4. Beijer Byggmaterial AB har idag verksamhet på fastigheten Arlöv 19:141 i Burlövs kommun. Fram till slutet på 1960-
talet/början på 1970-talet utfördes träimpregnering i doppkar inom verksamheten. Fastighetens läge i kommunen visas i 
Bilaga 1. Foto: Malin Assargård. 
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4.1.2.3 Riskklassificering 

 

 Föroreningarnas farlighet 

Alifater bedöms ha måttlig farlighet (se Tabell 3 och Bilaga 2). Aromater, koppar och krom 

har hög farlighet (se Tabell 3 och Bilaga 2). Arsenik, kreosot, petroleumprodukter, PAH och 

färger bedöms ha mycket hög farlighet (se Tabell 3 och Bilaga 2). 

 

 Föroreningsnivå 

Tidigare markundersökningar på en mindre del av fastigheten visade på förorening av alifater, 

aromater, PAH och pentaklorfenoler i mark och grundvatten. I marken fanns PAH och 

aromater över MKM där tillståndet är mycket allvarligt. Alifater fanns i nivåer över KM där 

tillståndet är måttligt allvarligt till allvarligt samt nivåer över MKM där tillståndet är måttlig 

tallvarligt. I grundvattnet förekom aromathalter över MKM där tillståndet var allvarligt samt 

aromathalter över KM där tillståndet var måttligt allvarligt. För pentaklorfenoler i grundvatten 

var tillståndet allvarligt om mätvärdena jämförs mot KM. Det ger en indikation om vad som 

kan finnas i marken även inom större del av fastigheten samt på angränsande fastigheter. 

 

 Spridningsrisk 

Då marken är hårdgjord och innehåller lera som är en ogenomsläpplig jordart bedöms 

spridningsrisken i mark och grundvattnet som liten till måttlig. Grundvattenytan finns dock 

nära markytan vilket ökar risken för spridning. Spridning till ytvatten är högre då 

infiltrationen hindras av leran i marken. Närheten till skola och sporthall gör att problem kan 

uppkomma på kort tid vid en spridning. 

 

 Känslighet & Skyddsvärde 

Känsligheten för mark och grundvatten på områdets klassas som måttlig då det är ett inhägnat 

industriområde med hårdgjord yta där människor exponeras i liten utsträckning och inget 

grundvattenuttag sker. Skolan och sporthallen på en grannfastighet har mycket stort 

skyddsvärde eftersom barn exponeras i stor utsträckning om föroreningen har spridit sig dit. 

Skyddsvärdet för områdets mark och grundvatten är litet eftersom det naturliga ekosystemet 

har förstörts genom industriverksamhet och det inte finns något skyddsvärt växt- eller djurliv 

på platsen. Recipientens känslighet ses som mycket stor då den mynnar ut i ett Natura 2000-

område. 

 

 Samlad riskbedömning 

Det blir Natura 2000-områdets skyddsvärde och föroreningarnas farlighet som avgör att 

området klassas som riskklass 2. Förekomst av föroreningar behöver utredas. Om en vidare 

undersökning skulle visa på lägre föroreningsnivåer och mindre farliga föroreningar kan 

området sänkas till riskklass 3. Om däremot nivåerna anses vara högre kan områdets samlade 

riskbedömning höjas till riskklass 1. 
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4.1.3 TÅGARP 16:3 – SVEVIA AB 
Tågarp 16:3 finns i ett industriområde på Testvägen 7 i Arlöv där SVEVIA AB haft 

verksamhet sedan 1972. Närmaste bostäder finns cirka 170 meter från fastigheten. Fastigheten 

är 25 155 kvadratmeter och har Alnarpsån som recipient för dagvatten. 

   Uppgifter om lagring och hantering av ämnen, avfall, cisterner samt tidigare undersökningar 

finns i Tabell 4. Ifylld MIFO-blankett samt kartmaterial finns i Bilaga 5. 
Tabell 4. En översikt för fastigheten Tågarp 16:3 i Burlövs kommun gällande lagring och hantering av ämnen, 
undersökningar och föroreningar samt uppkommet avfall och cisterner. Eftersom det inte alltid finns information om exakt 
vilka ämnen det handlar om är uppgifterna om innehåll och miljörisker översiktliga. Källa: Anmälan, 1974; Burlövs kommun, 
2007; Eriksson, 2006B; Hertzman et. al, 2009; Kemikalieinspektionen, 2006; Kemikalieinspektionen, 2006B; Milton, 2008; 
Naturvårdsverket, 1994; Romberg, 2008B; Romberg och Charpentier, 2008; Skagerö, 2002;  Sterner, 2003; Swed Handling 
AB, 2006; Thörnelöf, 2011. 

 
TÅGARP 16:3 - SVEVIA AB 

  

Lagring/Hantering Mängd per år Innehåll Miljörisk 

Lösningsmedel 
(trikloretylen) 

<200->500 kg Trikloretylen Kan ge cancer, kan orsaka skadliga 
långtidseffekter på vattenmiljön, 
skadligt för vattenlevande 
organismer. 

Undersökningar 
/föroreningar 

Åtgärd Innehåll Miljörisk 

Arsenik (33-69 mg/kg 
TS i jord; MKM=25) 

    Giftigt, cancerframkallande. 

Klorid (60-12530 
mg/kg TS i jord) 

    Höga halter kan skada 
vattenledningar (>100mg/l) och 
påverka vattnets smak (>300mg/l). 

Klorerade 
lösningsmedel 

    Hälsoskadliga, ger/misstänks ge 
cancer, giftiga/skadliga för 
vattenorganismer, kan orsaka 
skadliga långtidseffekter på 
vattenmiljön. 

Olja Sanerad  PAH  Långlivat, bioackumulerande och 
cancerframkallande. 

Avfall Mängd per år Innehåll Miljörisk 

Spillolja 2100 kg PAH Långlivat, bioackumulerande och 
cancerframkallande. 

Bilbatterier 507-1300 kg Bly Utfasningsämne, toxiskt, skadar 
nervsystemet samt hjärta och kärl, 
mycket toxiskt för växter. 

Oljeprodukter fasta 196-309 kg PAH Långlivat, bioackumulerande och 
cancerframkallande. 

Trikloretylen 250 kg  Kan ge cancer, kan orsaka skadliga 
långtidseffekter på vattenmiljön, 
skadligt för vattenlevande 
organismer. 

Grus/asfalt 7,5 ton Oljeprodukt 
(PAH), 
stenkolstjära 

PAH: Långlivat, bioackumulerande 
och cancerframkallande. 
Stenkolstjära: Cancerframkallande. 

Cisterner Volym Innehåll Placering 

Cisterner, 2 st 20000 liter Diesel Utomhus 

Cistern 40000 liter Motorbrännolja Utomhus, ovan mark 

Fat 600 liter Xylen Utomhus 

Cistern 7000 liter Eldningsolja Inomhus, borttagen 2008 
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4.1.3.1 SVEVIA AB 1972-idag 

På fastigheten finns en vägstation där verksamhet har pågått sedan 1972 (Hertzman et. al, 

2009). Svevia AB bildades 2009 men innan dess verkade de under namnet Vägverket 

Produktion (SVEVIA AB, 2011). I verksamheten finns ett laboratorium (se Figur 5) som 

främst analyserar asfalt där trikloretylen används med dispens (Romberg, 2007). Farligt avfall 

som utgörs av förbrukad trikloretylen hämtas en gång om året av Ragnsells (Romberg, 2007).  

Vintertid sker 560 avspolningar av lastbilar som saltar vägar samt lagring av stora mängder 

salt (Eriksson, 2006B). Vid tillsynsbesök 2006 var asfaltsbeläggningen kring spolplattan otät 

vilket medförde risk för spill att tränga ner i marken och inte till uppsamling av tvättvatten 

(Eriksson, 2006B). 

 

   Sweco har genomfört en kompletterande miljöteknisk markundersökning för fastigheten på 

uppdrag från SVEVIA AB. Undersökningen visade på föroreningar i form av arsenik och 

klorid i jord och grundvatten samt klorerade lösningsmedel i grundvatten (Hertzman et. al, 

2009). Dagvatten från fastigheten innehöll fyra gånger högre halt arsenik samt sjutton gånger 

högre halt klorid jämfört med halter uppströms i Alnarpsån (Hertzman et. al, 2009). Då 

utspädning av dagvattnet sker kunde ingen större påverkan uppmätas i Alnarpsån gällande 

arsenik och klorider (Hertzman et. al, 2009). Dagvattnets halter av klorerade kolväten 

understeg laboratoriets rapporteringsgräns (Hertzman et. al, 2009). Arsenik i jord hittades i tio 

prover varav åtta var tagna i torv och två i ytliga fyllnadsmassor (Hertzman et. al, 2009). I 

grundvattnet har arsenikhalter tre gånger större än övre intervallet för Naturvårdsverkets 

klassificering ”stor påverkan av punktkälla” uppmätts (Hertzman et. al, 2009). Hertzman et. 

al (2009) gör bedömningen att mark och grundvatten är förorenade av arsenik i ett större 

område även utanför fastigheten men verksamheten på fastigheten bedöms inte ha förorsakat 

Figur 5. På fastigheten Tågarp 16:3 i Burlöv har SVEVIA AB sin verksamhet i form av en vägstation med laboratorium i den 
blå byggnaden till vänster. För laboratoriet finns dispens gällande användning av trikloretylen. Fastighetens läge framgår i 
Bilaga 1. Foto: Malin Assargård. 
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föroreningen. Stora delar av fastigheten (sju provpunkter) innehöll kloridhalter över 300 

milligram per liter som motsvarar ”mycket stark avvikelse” enligt Naturvårdsverkets 

jämförvärden (Hertzman et. al, 2009). Kloriderna är inte avgränsade i yt- eller djupleder 

vilket enligt Hertzman et. al (2009) tyder på att de sprids med grundvattnet och kan finnas i 

mark och grundvatten inom angränsande fastigheter. Ingen tydlig föroreningskälla för 

klorerade kolväten kunde identifieras och det var endast i grundvatten vid laboratoriebyggnad 

som klorerade kolväten kunde påvisas (Hertzman et. al, 2009). Halterna bedöms inte 

överskrida hygieniska gränsvärden för exponering under en arbetsdag för inomhusluft 

(Hertzman et. al, 2009). Hertzman et. al (2009) rekommenderar en kartläggning av 

kloridförekomst och spridningssituation mot angränsande fastigheter och järnvägsdiket. 

Gällande arsenik och klorerade kolväten rekommenderas inga vidare undersökningar 

(Hertzman et. al, 2009). 

   Oljeföroreningar påträffades hösten 2008 i marken vid spolplattan vid vägstationen i 

samband med byte av oljeavskiljare (Milton, 2008). Efterbehandling av förorenade massor har 

därefter skett (Hertzman, 2008). 

 

4.1.3.2 Riskklassificering 

 

 Föroreningarnas farlighet 

Klorider bedöms ha låg farlighet (se Tabell 4 och Bilaga 2). Farligheten bedöms vara hög för 

grus/asfalt (se Tabell 4 och Bilaga 2). Då olja är en petroleumprodukt bedöms farligheten som 

hög (se Tabell 4 och Bilaga 2). Lösningsmedel samt aromatiskt kolväte i form av xylen 

bedöms ha hög farlighet och trikloretylen mycket hög farlighet (se Tabell 4 och Bilaga 2). 

Arsenik har liksom klorerade lösningsmedel och bly-batterier mycket hög farlighet (se Tabell 

4 och Bilaga 2).  

 

 Föroreningsnivå 

Kloridnivåer i mark och grundvatten har bedömts som mycket stark avvikelse från 

jämförvärden i tidigare undersökning. Arsenik bedöms inte komma från fastigheten utan 

förekommer inom ett större område. Klorerade lösningsmedel förekom i låga nivåer under 

KM i tidigare undersökning. 

 

 Spridningsrisk 

Då marken innehåller lera som är en ogenomsläpplig jordart bedöms spridningsrisken i mark 

och grundvattnet som liten till måttlig. Grundvattenytan finns nära markytan vilket ökar 

risken för spridning. Spridning till ytvatten är högre då infiltrationen hindras av leran i 

marken. 

 

 Känslighet & Skyddsvärde 

Då området är del av ett industriområde utan grundvattenuttag samt inhägnat och hårdgjort 

där människor exponeras i liten skala bedöms känsligheten vara måttlig. Industriverksamheten 

har förstört de naturliga ekosystemen så det finns inget skyddsvärt växt- och djurliv. Eftersom 



 
20 

recipienten är Alnarpsån som mynnar ut i ett Natura 2000-område med mycket stort 

skyddsvärde blir recipientens skyddsvärde mycket stort. 

 

 Samlad riskbedömning 

Stationära oljegrus- och asfaltsverk har enligt BKL riskklass 3 (Naturvårdsverket, 1995). En 

tidigare undersökning visade enbart på höga kloridhalter vilka kan påverka ledningar och 

vattnets smak. Riskklassen blir 4 då inga farliga ämnen misstänks finnas i marken. 

4.1.4 TÅGARP 16:5 - Sydetikett AB 
 Fastigheten Tågarp 16:5 finns på Testvägen 9 i ett industriområde i norra delen av Arlöv. Det 

är cirka 120 meter till närmaste bostäder. Området är inte inhägnat och utgörs av en byggnad 

på 1600 kvadratmeter samt 450 kvadratmeter asfalterad yta för parkering, lastning och 

lossning (Persson, 2011). Alnarpsån är recipient för dagvatten. Tidigare har A. Malmback AB 

och Umbracon AB funnits på Testvägen 9 men idag finns de på en grannfastighet och på 

Tågarp 16:5 bedriver Sydetikett AB sin verksamhet (Persson, 2011).  

   1974 byggde Skandipac AB en ny industribyggnad på 3125 kvadratmeter varav 640 

kvadratmeter var kontor (Carlström, 1974). Arlövs glasmästeris fanns på Testvägen 10 A 

1984 (Danielsson, 1984A) vilket även Kelva Sport gjorde (Danielsson, 1984C). Samma år 

byggde ABV-fastigheter om omklädningsrum till kontor (Danielsson, 1984B). År 1994 

byggde Frasetti Bakverk AB upp lager efter brand och de står som fastighetsägare 

(Danielsson, 1994). Leif Persson´s Detaljservice ska ha funnits på fastigheten vid något 

tillfälle men det saknas uppgifter angående när de funnits och vilket verksamhet de har 

bedrivit. 

   Avfall som uppkommit på fastigheten samt lagring och hantering av ämnen redovisas i 

Tabell 5. Se Bilaga 6 för ifylld MIFO-blankett samt kartmaterial. 

 
Tabell 5. Lagring och hantering av ämnen samt uppkommet avfall på fastigheten Tågarp 16:5 i Burlövs kommun. Uppgifter 
om innehåll och miljörisker är översiktliga då det inte alltid funnits information om exakt vilka ämnen som funnits på 
fastigheten. Källa: Kemikalieinspektionen 2006B; Malmbeck, 1996; Malmbeck, 2006; Naturvårdsverket, 1999; 
Naturvårdsverket, 2011; Persson, 2005; Persson, 2011; Rönnborg, 2007B; Sterner 2003. 

 
TÅGARP 16:5 - Sydetikett AB, Garbits AB, A. Malmback AB, Umbracon AB 

 

Lagring/Hantering Mängd per år Innehåll Miljörisk 

Bromerat 
flamskyddsmedel 
(krympslang) 

   Svårnedbrytbart, 
bioackumuleras. 

Aluminiumfolie 25 ton   Benskörhet, hjärnskador, låg 
löslighet som ökar med sänkt 
pH. 

Papper och kartong 250 ton   Låg farlighet enligt 
Naturvårdsverkets bedömning av 
farlighet. 

Vattenbaserat 
sampolymer lim 

5 ton  Klassas som farligt avfall. 

Etylbaserat 
nitrocellulosalack med 
40% torrhalt 

8 ton Lösningsmedel Hög farlighet enligt 
Naturvårdsverkets bedömning av 
farlighet. 
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Lacker och lösningsmedel 1890-2367 kg Lacker 
innehåller 
lösningsmedel 

Lösningsmedel: Hög farlighet 
enligt Naturvårdsverkets 
bedömning av farlighet. 

Oljebaserad UV-härdad 
färg och lack 

  Färg innehåller 
lösningsmedel 

Färg och lösningsmedel: Hög 
farlighet enligt Naturvårdsverkets 
bedömning av farlighet. 

Lösningsmedel     Hög farlighet enligt 
Naturvårdsverkets bedömning av 
farlighet. 

Olja   PAH Långlivat, bioackumulerande och 
cancerframkallande. 

Vattenbaserat tvättmedel       

Avfall Mängd per år Innehåll Miljörisk 

Lacker och lösningsmedel 1160 kg  Lacker 
innehåller 
lösningsmedel 

Lösningsmedel: Hög farlighet 
enligt Naturvårdsverkets 
bedömning av farlighet. 

Aluminiumfolie 1 ton   Benskörhet, hjärnskador, låg 
löslighet som ökar med sänkt 
pH. 

Lack- och limrester 200 kg Lösningsmedel Lösningsmedel: Hög farlighet 
enligt Naturvårdsverkets 
bedömning av farlighet. 

Lösningsmedel     Hög farlighet enligt 
Naturvårdsverkets bedömning av 
farlighet. 

 

4.1.4.1 A. Malmback AB 1990-idag och Umbracom AB 1996-idag 

Umbracon AB är dotterbolag till A. Malmback AB som grundades i Arlöv 1990 (A. 

Malmback AB, 2011). 1996 anmäldes en flytt av lamineringsmaskin från ICOPAL i Malmö 

till Testvägen 9 i Arlöv (Malmbeck, 1996). 

   Verksamheten utgjordes 2007 av laminering som skedde genom att plast- eller 

aluminiumskikt klistrades med vattenbaserat lim på papp eller kartong (Rönnborg, 2007B). 

Därefter skedde lackering med lösningsmedelsbaserat lack och torkning med IR-värme samt 

en del arkning förekom (Rönnborg, 2007B). Produktion av krympslang förekom också där det 

tidvis användes slangar som flamskyddats med bromerat flamskyddsmedel (Rönnborg, 

2007B).  

   Lim och lacker vid maskinerna förvarades på träpallar 2006 (Rönnborg, 2007B). 

Lösningsmedelsrester från kascheringsmaskinen lagrades 2005 i SYSAV:s behållare som 

transporterades och togs om hand av SYSAV Kemi AB (Eriksson och Charpentier, 2005). 

Lösningsmedel förvarades 2005 utomhus i en container utan invallning och uppsamling 

(Eriksson och Charpentier, 2005). I närheten av containern fanns en dagvattenbrunn som är 

ansluten till kommunalt dagvattensystem (Eriksson och Charpentier, 2005). Till luft skedde 

enligt anmälan 1996 utsläpp av etylacetat med 2,5 kg per timme (Malmbeck, 1996). Utsläpp 

av lösningsmedel beräknades 1996 till 1-2 ton per år (Malmbeck, 1996). I produktionslokalen 

fanns 2005 inga golvbrunnar (Eriksson och Charpentier, 2005). Miljöpåverkan från 

verksamheten utgjordes 2005 av farligt avfall samt utsläpp av flyktiga organiska föreningar 

(Eriksson och Charpentier, 2005). 
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4.1.4.2 Garbits i Skåne AB 1999-2001 

Företaget är underleverantör till Ragn-Sells AB i Malmö och Miljöservice Syd AB (Romberg 

och Mattsson, 2001). Verksamheten startade i november 1999 och bestod av rengöring av 

sopkärl i mobil anläggning där spillvatten avleddes till kommunalt spillvattennät (Romberg 

och Mattsson, 2001). Dessutom utvidgades verksamheten till bland annat lokal- och 

tomtupprensning samt omhändertagande av visst slags avfall (Romberg och Mattsson, 2001). 

Utöver det utfördes även underhållsarbete av containrar genom rengöring, blästring och 

målning (Romberg och Mattsson, 2001).  

   Den 4 oktober 2001 meddelade Stefan Hermodsson att företaget flyttat till Malmö, dock 

fanns vid besök fortfarande cyklar, plastbehållare samt ett kylskåp kvar på området vid besök 

den 17 april 2002 (Romberg, 2001-2003). Den 17 januari 2003 fanns ingen verksamhet kvar 

på Testvägen (Romberg, 2001-2003). 

 

4.1.4.3 Sydetikett AB 1996-idag 

Företaget hette tidigare Pac Supply AB och fanns 1990-1996 i Lomma (Persson, 2011). 

Dagens och tidigare verksamhet består av tryckning av etikett med flexografik samt boktryck 

och konvertering (Persson, 2011).  

   I tryckerilokalen (se Figur 6) fanns 2006 inga golvbrunnar och verksamhetens huvudsakliga 

miljöpåverkan var utsläpp av flyktiga organiska föroreningar (Persson, 2011). Maskindelar 

från tryckerimaskiner rengjordes i en maskin med slutet system för tvättvattnet där 

tvättmedlet var vattenbaserat och dessa tvättvätskor användes även för ultraljudstvätt 

(Persson, 2011). Tvätt skedde också i vask ansluten till golvbrunn där mindre mängder 

färgrester kommer ut i avloppet (Persson, 2011). Klichétillverkning skedde i tvättlokalen där 

golvbrunnen inte var förseglad vilket gjorde att läckagerisk av exempelvis lösningsmedel till 

spillvattennätet förekom (Persson, 2011).  

Vid en inspektion 2009 fanns en invallad och låst avfallscontainer innehållande lysrör, 

förbrukade färgpatroner och oljerester (Persson, 2011). Färgerna innehöll inte lösningsmedel 

(Persson, 2011). 

Figur 6. Idag bedriver Sydetikett AB verksamhet i form av etikettryckeri på fastigheten Tågarp 16:5 i Burlövs kommun. 
Fastighetens läge i kommunen visas i Bilaga 1. Foto: Malin Assargård. 
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4.1.4.4 Riskklassificering 

 

 Föroreningarnas farlighet 

Då bromerat flamskyddsmedel liknar PCB i struktur och egenskaper (Persson, 2005) bedöms 

farligheten som mycket hög (se Tabell 5 och Bilaga 2). Aluminium, petroleumprodukter, 

lacker, färg och lösningsmedel har måttlig farlighet (se Tabell 5 och Bilaga 2). Farligheten är 

låg för papper och kartong (se Tabell 5 och Bilaga 2). 

 

 Föroreningsnivå 

Uppgifter om kemikaliemängder visar på mindre mängder av de ämnen med högst farlighet 

och det finns inget som tyder på spill eller olyckor där föroreningar skulle vara aktuella. 

Utifrån det bedöms nivåerna vara låga till måttliga. 

 

 Spridningsrisk 

Eftersom marken innehåller lera som är en ogenomsläpplig jordart bedöms spridningsrisken i 

mark och grundvattnet bli liten till måttlig. Grundvattenytan finns nära markytan vilket ökar 

risken för spridning. Spridning till ytvatten är högre då infiltrationen hindras av leran i 

marken. 

 

 Känslighet & Skyddsvärde 

Fastigheten är asfalterad och ligger i ett industriområde utan grundvattenuttag där människor 

exponeras i liten utsträckning vilket gör att känsligheten bedöms vara måttlig. 

Industriverksamheten har förstört de naturliga ekosystemen så det finns inget skyddsvärt växt- 

och djurliv. Då recipienten Alnarpsån mynnar ut i ett Natura 2000-område med mycket stort 

skyddsvärde blir recipientens skyddsvärde mycket stort. 

 

 Samlad riskbedömning 

Grafisk industri har riskklass 3 enligt BKL (Naturvårdsverket, 1995). 

Riskklassen blir 4 eftersom det inte finns några uppgifter som antyder någon föroreningsrisk 

samt för att spridningsrisken och känslighet är låga till måttliga. 

 

4.1.5 TÅGARP 16:45 - Fosieplast AB    
Fastigheten Tågarp 16:45 är belägen på Företagsvägen 27 i Arlöv. Den är del av ett 

industriområde i norra delarna av Arlöv där närmaste bostäder finns cirka 400 meter från 

fastigheten. Fastigheten utgörs av ett 3000 kvadratmeter stort inhägnat område med Alnarpsån 

som recipient för dagvatten. Idag bedriver Fosieplast AB verksamhet på fastigheten och 

tidigare har STENA MILJÖ AB haft sin verksamhet där. 

År 1962 och 1966 byggdes kontors- och lagerbyggnad på fastigheten av AB Casco (Trolle, 

1962). Kontorsbyggnaden tillbyggdes av fastighetsägaren 1974 då även en industri- och 

kontorsbyggnad uppfördes (Burlövs kommun, 1974) 

   Ämnen som hanterats och lagrats, utsläpp som uppkommit och cisterner som funnits på 

fastigheten finns redovisade i Tabell 6. Ifylld MIFO-blankett samt kartmaterial finns i Bilaga 

7. 
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Tabell 6. Sammanställning av lagring, hantering och utsläpp av ämnen samt cisterner som förekommit på fastigheten 
Tågarp 16:45 i Burlövs kommun. Då information om exakt vilka ämnen det rör sig om i många fall saknas är uppgifter om 
innehåll och miljörisker översiktliga. Källa: AB Göteborgs termometerfabrik, 2004; Burlövs kommun, 1977; Burlövs kommun, 
1994; Burlövs kommun, 1996B; Charpentier, 1993; Friis, 2002; Gigamedia, 2009; Håkansson, 2010; Lindh, 2010;  Lund, 2011; 
Naturvårdsverket, 1999; Persson, 2009; Rosen, 2006; Sterner, 2003; Svanen faktablad; Svensson, 1999. 

 
TÅGARP 16:45 - Fosieplast AB, STENA MILJÖ AB 
 

Lagring/Hantering Mängd per år Innehåll Miljörisk 

Aerosoler 10 ton   Transporteras med inandningsluft 
och kan orsaka sjukdom. 

Batterier 10 ton Bly, kadmium Bly: Utfasningsämne, toxiskt, 
skadar nervsystemet samt hjärta 
och kärl, mycket toxiskt för växter. 
Kadmium: Starkt toxiskt, 
bioackumuleras, cancerogent, 
skadar njurar och skelett. 

Dentalavfall   Kvicksilver Lättflyktig, kan ej brytas ner, 
påverkar främst nervsystemets 
funktion och utveckling, mycket 
toxiskt för växter. 

Farligt kontorsavfall 20 ton   Klassas som farligt avfall. 

Filmmaterial 83 ton Silver Mycket giftigt för vattenlevande 
organismer, kan orsaka skadliga 
långtidseffekter i vattenmiljön. 

Fixerbad och 
blekfixerbad 

840 ton Silver, tiourea, 
kromater, 
formaldehyd 

Silver: Mycket giftigt för 
vattenlevande organismer, kan 
orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön. 
Tiourea och kromater är 
allergena, cancerogena, skadliga 
för vattenorganismer och kan ge 
långtidseffekter på vattenmiljön. 
Formaldehyd är allergen och 
cancerogen, giftigt för vissa alger. 

Framkallningsbad 656 ton Hydrokinon, 
etylglykol, 
metylglykol 

Hydrokinon: Påverkar centrala 
nervsystemet, misstänks kunna 
ge cancer, mycket giftigt för 
vattenorganismer, kan orsaka 
skadliga långtidseffekter på 
vattenmiljön.  
Etylglykol: Hälsofarligt vid 
inandning och hudkontakt, kan ge 
fosterskador.  
Metylglykol: Mycket hälsoskadligt, 
nedsatt fortplantningsförmåga, 
fosterskador. 

Jonbytarmassor   Tungmetaller Långlivade i miljön, toxiska, 
förstör proteiner i kroppen. 

Färg (fast, -rester, -
emballage) 

60 ton Lösningsmedel Hög farlighet enligt 
Naturvårdsverkets bedömning av 
farlighet. 

Höghaltigt amalgam 250 kg Kvicksilver, 
silver, tenn, 
koppar och zink 

Kvicksilver: Lättflyktig, kan ej 
brytas ner, påverkar främst 
nervsystemets funktion och 
utveckling. 
Silver: Mycket giftigt för 
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vattenlevande organismer, kan 
orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön. 
Tenn: Kan påverka centrala 
nervsystemet och slemhinnorna. 
Koppar: Essentiell, höga halter 
kan vara toxiska. 
Zink: Måttlig farlighet enligt 
Naturvårdsverkets bedömning av 
farlighet. 

Isopropylalkohol  100000 liter   Mycket brandfarligt, irriterande för 
hud, ögon och luftvägar. 

Labavfall 22 kg   Klassas som farligt avfall. 

Limavfall 20 ton   Klassas som farligt avfall. 

Låghaltigt amalgam 400 kg Kvicksilver, 
silver, tenn, 
koppar och zink 

Kvicksilver: Lättflyktig, kan ej 
brytas ner, påverkar främst 
nervsystemets funktion och 
utveckling. 
Silver: Mycket giftigt för 
vattenlevande organismer, kan 
orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön. 
Tenn: Kan påverka centrala 
nervsystemet och slemhinnorna. 
Koppar: Essentiell, höga halter 
kan vara toxiska. 
Zink: Måttlig farlighet enligt 
Naturvårdsverkets bedömning av 
farlighet. 

Lösningsmedel 50 ton   Hög farlighet enligt 
Naturvårdsverkets bedömning av 
farlighet. 

Olja 160 ton PAH Långlivat, bioackumulerande och 
cancerframkallande. 

Rengöringsmedel 50 ton    

Spillolja 30 ton PAH Långlivat, bioackumulerande och 
cancerframkallande. 

Tungmetaller 240 kg   Långlivade i miljön, toxiska, 
förstör proteiner i kroppen 

Utsläpp Mängd per år Innehåll Miljörisk 

Aceton 3,5 ton   Årsmedelvärden >100 gånger 
under långtidsmedelvärden som 
ger betryggande säkerhet med 
tanke på hälsorisker. 

Styren 1,5 ton Aromatiskt 
kolväte 

Aromatiskt kolväte: möjligt 
cancerframkallande. 
Årsmedelvärden >100 gånger 
under långtidsmedelvärden som 
ger betryggande säkerhet med 
tanke på hälsorisker. 

Cisterner Volym Innehåll Placering 

Aluminiumtank 50000 liter Förbrukad 
framkallare 

Utomhus 

Plasttank 750 liter Förbrukad 
framkallare 

Utomhus 

3 tankar 10000 liter Förbrukad fixering Inomhus 

Tank 1000 liter Förbrukad blekfix   



 
26 

Cistern 5000 liter Eldningsolja Utomhus ovan mark 

 

4.1.5.1 STENA MILJÖ AB 1974-2004 

Under många år har STENA MILJÖ AB samlat in restprodukter från röntgen, dental, grafisk 

och fotografisk verksamhet i Skåne, Blekinge och Småland (Svensson, 1999). Verksamheten i 

Arlöv utgjordes av en anläggning för mottagning och mellanlagring av över 10 ton 

miljöfarligt avfall per år samt lagring och distribution av fotokemikalier (Charpentier, 1993). 

Före 1993 verkade företaget under namnet STENA SCANFORS AB (Ann-Margret L., 1993) 

STENA MILJÖ AB avvecklade verksamheten på fastigheten 2004 då de flyttade till Malmö 

(Mattsson, 2004). Under verksamhetsåren har mindre utsläpp på golv och mark uppkommit 

och åtgärdats (Mattsson, 2004). I anslutning till avveckling av verksamheten utförde WSP år 

2006 en miljöteknisk undersökning av fastigheten för att undersöka föroreningssituationen i 

mark och byggnader (WSP, 2006). Undersökningen visade inte på några föroreningshalter 

över Naturvårdsverkets gränsvärden för MKM eller bedömningsgrunder för Holland och 

Kanada som användes för silver (WSP, 2006).  

 

4.1.5.2 Fosieplast AB 2006-idag 

Fosieplast AB bedriver idag verksamhet på fastigheten Tågarp 16:45 (se Figur 7) i form av 

produktion av rektangulära tankar och chassi för brandfordon, utrustning för vattenrening 

samt kåpor och huvor till olika industriella objekt (Håkansson, 2010). Produkterna görs i 

glasfiberarmerad polyester och tillverkas genom handuppläggning och vakuuminjicering 

(Håkansson, 2010). Stor del av produktionen är hantverksmässig då produktserierna är korta 

och kundstyrda (Håkansson, 2010). 

 

 
Figur 7. På fastigheten Tågarp 16:45 bedriver idag Fosieplast AB sin verksamhet. Tidigare har det funnits ett mellanlager för 
miljöfarligt avfall på fastigheten. I Bilaga 1 framgår fastighetens läge i Burlövs kommun. Foto: Malin Assargård. 

4.1.5.3 Riskklassificering 

 

 Föroreningarnas farlighet 

Aceton, isopropylalkohol, rengöringsmedel och aerosoler bedöms ha måttlig farlighet (se 

Tabell 6 och Bilaga 2). Eldningsolja, styren, spillolja, petroleumprodukter, limavfall, 

lösningsmedel och färger har hög farlighet (se Tabell 6 och Bilaga 2). Farligheten för farligt 
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kontorsavfall samt labavfall är svårt att uppskatta utan att veta dess innehåll men utifrån 

försiktighetsprincipen bedömer jag farligheten som hög (se Tabell 6). Då amalgam och 

dentalavfall innehåller kvicksilver ses farligheten som mycket hög, vilket även gäller för 

filmmaterial, fixerbad, framkallningsbad och jonbytarmassor samt för bly- och 

kadmiumbatterier (se Tabell 6 och Bilaga 2). 

 

 Föroreningsnivå 

En undersökning från 2006 visade på halter under MKM för de eventuella föroreningarna och 

eftersom det inte finns uppgifter om någon förorenande verksamhet efter det bedöms nivån 

som låg. 

 

 Spridningsrisk 

Då marken innehåller lera som är en ogenomsläpplig jordart bedöms spridningsrisken i mark 

och grundvattnet bli liten till måttlig. Grunvattenytan finns nära markytan vilket ökar risken 

för spridning. Spridning till ytvatten är högre då infiltrationen hindras av leran i marken. 

 

 Känslighet & Skyddsvärde 

Fastigheten är hårdgjord och inhägnad samt del av ett industriområde utan grundvattenuttag 

där människor exponeras i liten utsträckning. Tillsammans leder det till att känsligheten 

bedöms som måttlig. Skyddsvärdet för områdets mark och grundvatten är litet eftersom det 

naturliga ekosystemet har förstörts genom industriverksamhet och det inte finns något 

skyddsvärt växt- eller djurliv på platsen. Eftersom recipienten mynnar ut i ett Natura 2000-

område som har mycket stort skyddsvärde blir Alnarpsåns skyddsvärde mycket stort. 

 

 Samlad riskbedömning 

Tillverkning av plast – polyester samt mellanlagrings- och sorteringsstation för avfall har 

BKL riskklass 3 (Naturvårdsverket, 1995). Så länge fastigheten fortsätter utgöras av 

industriverksamhet hamnar den i riskklass 4 eftersom nivåerna är under MKM. Om 

markanvändningen ändras eller om det sker grävning som kan sprida föroreningar bör 

riskklassen ses över och eventuellt sänkas då det kan förekomma föroreningar där halterna 

överstigen KM. 

4.1.6 TÅGARP 16:75 - FrontPac AB 
    Tågarp 16:75 utgörs av adresserna Företagsvägen 24, 26 och 28 samt Hammarvägen 21 i 

Arlöv. Fastigheten finns precis som Tågarp 16:45 i ett industriområde i norra delarna av Arlöv 

där det är kring 100 meter till närmaste bostadsbebyggelse. Området är 22 902 kvadratmeter 

stort och inhägnat. Recipienten för dagvatten är Alnarpsån. FrontPac AB bedriver idag 

verksamhet på fastigheten (se Figur 8) och tidigare har det bland annat funnits en grafisk 

verksamhet i form av Berlings Grafiska AB. 

   I början av 1970-talet fanns Ingersoll – Rand AB (Anmälan, 1971), Svensk 

Grundundersökning AB (Anmälan, 1972) samt Welex AB på fastigheten (Ansökan, 1973). År 

1966 startade Håkanssons Livsmedel AB sin verksamhet på fastigheten (Ohlsson, 1990). 

Håkanssons Livsmedel AB och Berlings grafiska AB hade varsin oljeavskiljare på fastigheten 

1992 (Thomas Hjerling Konsult AB, 1992). 
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Figur 8. I den här stora röda byggnaden på fastigheten Tågarp 16:75 i Burlövs kommun finns idag FrontPac AB som tillverkar 
förpackningar. På 1980- och 1990-talet fanns ett tryckeri på fastigheten. Fastighetens läge i kommunen visas i Bilaga 1. 
Foto: Malin Assargård. 

   Hantering och lagring av ämnen, avfall samt innehav av cisterner för de olika 

verksamheterna redovisas i Tabell 7. Se Bilaga 8 för ifylld MIFO-blankett samt kartmaterial. 

 
Tabell 7. Översikt för fastigheten Tågarp 16:75 i Burlövs kommun gällande lagring och hantering av ämnen samt avfall och 
cisterner. Ämnenas innehåll och miljörisker är översiktliga då det inte alltid funnits information om exakt vilka ämnen som 
det handlar om. Källa: Ahlbom och Duus, 1992; Anmälan, 1971; Anmälan, 1972; Ansökan, 1973; Ansökan, 1979; Ansökan, 
1989; Apoteket, 2009; Burlövs kommun, 1994; Charpentier, 1993; Cromby, 2007; Ericson, 1986; Eriksson, 2006; Gigamedia, 
2009; Holmgren, 2010; Kemiavfall i Skåne AB, 1991; Kemiavfall i Skåne AB, 1992; Kemiavfall i Skåne AB, 1994; Kemiavfall i 
Skåne AB, 1995; Kemiavfall i Skåne AB, 1996; Kemikalieinspektionen, 2006; Kemikalieinspektionen, 2006B; Lauridsen, 2002; 
Naturvårdsverket, 1999; Persson, 2009; Rosen, 2006; Svanen faktablad; Wendel, 1994. 

 
TÅGARP 16:75 - FrontPac AB, NIHAB AB, Berlings Grafiska AB 

  

Lagring/Hantering Mängd per år Innehåll Miljörisk 

Framkallare 3700 liter Hydrokinon, 
etylglykol, 
metylglykol 

Hydrokinon: Påverkar centrala 
nervsystemet, misstänks kunna 
ge cancer, mycket giftigt för 
vattenorganismer, kan orsaka 
skadliga långtidseffekter på 
vattenmiljön.  
Etylglykol: Hälsofarligt inandning 
och hudkontakt, kan ge 
fosterskador. 
Metylglykol: Mycket 
hälsoskadligt, nedsatt 
fortplantningsförmåga, 
fosterskador. 

Fixering 4000 liter Silver, tiourea, 
kromater, 
formaldehyd 

Silver: Mycket giftigt för 
vattenlevande organismer, kan 
orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön. 
Tiourea och kromater är 
allergena, cancerogena, skadliga 
för vattenorganismer och kan ge 
långtidseffekter på vattenmiljön. 
Formaldehyd är allergen och 
cancerogen, giftigt för vissa 
alger. 

Tryckfärger 4700-6600 kg Lösningsmedel Hög farlighet enligt 
Naturvårdsverkets bedömning av 
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farlighet. 

Isopropanol 6500 kg  Mycket brandfarligt, irriterande 
för hud, ögon och luftvägar. 

Färgborttagningsmedel 100 kg >30% 
Trikloretylen 

Trikloretylen: Kan ge cancer, kan 
orsaka skadliga långtidseffekter 
på vattenmiljön, skadligt för 
vattenlevande organismer. 

Tvättmedel med höga 
aromathalter 

3800 liter Aromatiska och 
alifatiska 
kolväten 

Aromatiska kolväten: Möjligt 
cancerframkallande. 
Alifatiska kolväten: Giftiga för 
vattenlevande organismer och 
kan orsaka långtidseffekter i 
miljön. 

Organiska 
lösningsmedel 

3800 liter   Hög farlighet enligt 
Naturvårdsverkets bedömning av 
farlighet. 

Fotofilm 50000 m
2
  Silver Mycket giftigt för vattenlevande 

organismer, kan orsaka skadliga 
långtidseffekter i vattenmiljön. 

Fotopapper 9000 m
2
  Silver Mycket giftigt för vattenlevande 

organismer, kan orsaka skadliga 
långtidseffekter i vattenmiljön. 

Smörjolja     Påverkar hud/slemhinnor, 
cancerframkallande, ger 
grundvatten lukt/smak vid låg 
halt. 

Hydraulolja     Påverkar hud/slemhinnor, 
cancerframkallande, ger 
grundvatten lukt/smak vid låg 
halt. 

Tvätt- och 
rengöringsmedel 

     

Kascheringslim 511 ton Lösningsmedel Hög farlighet enligt 
Naturvårdsverkets bedömning av 
farlighet. 

Industribensin 94/99 200 liter   Hälsoskadlig, irriterande, 
miljöfarlig samt brandfarlig enligt 
märkning. 

Eldningsolja 34,7m2     Fossilt bränsle som bidrar till 
global uppvärmning. 

Citosol 29 liter Rengöringsmedel  

Fotogen 200 liter  Fossilt bränsle som bidrar till 
global uppvärmning. 

Isopropanol 200 liter   Mycket brandfarligt, irriterande 
för hud, ögon och luftvägar. 

Skärvätska     Risk för hudbesvär och cancer. 

Avfall Mängd per år Innehåll Miljörisk 

Lösningsmedelsrester 1600 liter   Hög farlighet enligt 
Naturvårdsverkets bedömning av 
farlighet. 

Spillolja 70 liter PAH Långlivat, bioackumulerande och 
cancerframkallande. 

Film 120-596 kg Silver Mycket giftigt för vattenlevande 
organismer, kan orsaka skadliga 
långtidseffekter i vattenmiljön. 

Fixering 1790-3945 liter Silver, tiourea, 
kromater, 

Silver: Mycket giftigt för 
vattenlevande organismer, kan 
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formaldehyd orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön. 
Tiourea och kromater är 
allergena, cancerogena, skadliga 
för vattenorganismer och kan ge 
långtidseffekter på vattenmiljön. 
Formaldehyd är allergen och 
cancerogen, giftigt för vissa 
alger. 

Framkallningsplåt sv/v 5010-10120 liter   Liknar framkallare och fixering. 

Kylvätskeemulsion 2000 kg   Risk för hudbesvär och cancer. 

Färg och lack för 
sprutning av trä 

1000 liter Lacker innehåller 
lösningsmedel. 

Färg och lösningsmedel: Hög 
farlighet enligt  
Naturvårdsverkets bedömning av 
farlighet. 

Cisterner Volym Innehåll Placering 

Tank 3000 liter Diesel Utomhus ovan jord 

Dunk 25 liter Thinner   

Fat 200 liter Tvättfotogen   

Tank 6000 liter Motorbrännolja Utomhus 

Tank 9000 liter Olja Inomhus 

Betongcistern 6100 liter Bensin Utomhus under jord 

Tank 10000 liter Eldningsolja Inomhus, pannrum, invallad 
2000 

Fat   Spillolja Utomhus 

Plasttankar 500 liter Begagnad 
fixering och 
framkallare 

  

Cistern 5000 liter Eldningsolja Inomhus, pannrum 

4.1.6.1 Berlings Grafiska AB 198X-1999 

Verksamheten som fanns på Företagsvägen 28 startade på 1980-talet och bestod av ett 

tryckeri med sättning och reproverksamhet (Charpentier, 1993). I verksamheten användes 5 

tryckpressar (Berlings Grafiska AB, 1991). Avveckling av verksamheten och flytt till 

Trelleborg skedde år 1999 (Frödeby, 1999). 

 

4.1.6.2 NIHAB Nordisk Industrihydraulik AB 1994-idag 

Verksamheten bestod 2008 av metallbearbetning i form av borrning, kapning och fräsning 

(Romberg, 2008). Råvaror som användes i produktionen bestod av stål och aluminium 

(Lauridsen, 2002).   Nätcisterner innehållande metallavfall förorenat med skärvätska hade vid 

tillsynsbesök 2006 otäta kranar vilket leder till risk för läckage och förorening i dagvattnet 

(Eriksson, 2006). En öppen container avsedd för aluminiumavfall var vid samma 

tillsynsbesök otät och skärvätskeemulsion rann till en brunn. Vid tillsynsbesök 2008 fanns 

fortfarande risk för läckage och utsläpp av skärvätska till dagvattennätet från nätcisterner 

(Romberg, 2008). Det förekom även spill av skärvätska vid underhåll av maskiner samt risk 

för utsläpp till dagvatten vid lastning och lossning (Romberg, 2008). 
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4.1.6.3 FrontPac 1982-idag 

FrontPac AB har idag sin verksamhet på Företagsvägen 28 i Arlöv. I första hand består 

FrontPac AB:s verksamhet av tillverkning av färdiga konsumentförpackningar (Rönnborg, 

2007). Verksamheten rymmer även arkning och kaschering av wellpapp och offsettryckta ark 

(Rönnborg, 2007). En tryckpress installerades 2009 (Jystrand, 2011). 

      Limning av wellförpackningar är den potentiellt sett största miljörisken där limmet är 

vattenbaserat och förvaras i två 12 500 liters cisterner (Eriksson, 2005). Vatten från 

processerna gick enligt årsrapporten 2003 inte till avloppsrening (Claselius, 2004). 

Miljöpåverkan från företaget består i huvudsak av tvättvatten från rengöring av maskiner som 

förvaras i 1000 liters-behållare och omhändertas av SYSAV (Eriksson, 2005). Vid 

tillsynsbesök av Eriksson 2005 fanns det inga golvbrunnar i produktionslokalen och 

absorptionsmedel fanns tillgängligt. Tryckluft användes för att driva maskiner och denna 

renades från olja i en avskiljare varpå oljespillet samlades i en behållare (Eriksson, 2005). 

Farligt avfall förvarades utomhus i en miljöcontainer försedd med uppsamling (Eriksson, 

2005). 

 

4.1.6.4 Riskklassificering 

 

 Föroreningarnas farlighet 

Mycket hög farlighet bedöms trikloretylen samt fotofilm, fotopapper, fixering, framkallare, 

plåt och jonbytarmassor ha (se Tabell 7 och Bilaga 2). Hög farlighet har aromatiska kolväten, 

lösningsmedel, lim, petroleumprodukter, smörjolja, eldningsolja, spillolja, bensin, skärvätska, 

kylvätskeemulsion och färger (se Tabell 7 och Bilaga 2). Isopropanol, tvätt- och 

rengöringsmedel samt citosol har måttlig farlighet (se Tabell 7 och Bilaga 2). 

 

 Föroreningsnivå 

Tryckeriverksamhet där det förekom ämnen med mycket hög farlighet fanns på fastigheten i 

nästan 20 år. Under den tiden kan spill och läckage ha förekommit som givit upphov till 

föroreningar. På fastigheten har även risk för läckage av skärvätska funnits under upp till 

cirka 15 års tid. 

 

 Spridningsrisk 

Då marken innehåller lera som är en ogenomsläpplig jordart bedöms spridningsrisken i mark 

och grundvattnet som liten till måttlig. Grundvattenytan finns nära markytan vilket ökar 

risken för spridning. Spridning till ytvatten är högre då infiltrationen hindras av leran i 

marken. 

 

 Känslighet & Skyddsvärde 

Känsligheten för mark och grundvatten på områdets klassas som måttlig då det är ett inhägnat 

industriområde med hårdgjord yta där människor exponeras i liten utsträckning och inget 

grundvattenuttag sker. Skyddsvärdet för områdets mark och grundvatten är litet eftersom det 

naturliga ekosystemet har förstörts genom industriverksamhet och det inte finns något 

skyddsvärt växt- eller djurliv på platsen. Natura 2000-området som finns i västra delen av 
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Burlövs kommun har däremot ett mycket stort skyddsvärde. Fastighetens recipient för 

dagvatten är Alnarpsån som mynnar i Natura 2000-området och får av den anledningen 

mycket högt skyddsvärde.  

 

 Samlad riskbedömning 

Liknande verksamheter inom grafiska branschen har hamnat i riskklass 3 enligt BKL 

(Naturvårdsverket, 1995). Då det även förekommer risk för läckage av skärvätska bör 

föroreningssituationen ses över. Det är viktigt med tanke på att recipienten för dagvatten 

mynnar i ett Natura 2000-område. Fastigheten får därför riskklass 2. 

4.2 Prioritering till MIFO Fas 2 
Utifrån MIFO Fas 1 rekommenderar jag Burlövs kommun att i första hand gå vidare med 

fastigheten Arlöv 19:141 då dess riskklass är 2 och tidigare undersökningar konstaterat 

mycket allvarliga föroreningar. På Arlöv 13:1 med riskklass 2 har det skett hantering och 

förvaring som gör det angeläget att undersöka föroreningssituationen med tanke på närhet till 

bostäder. Även Tågarp 16:75 har haft hantering som leder till föroreningsmisstanke som även 

den behöver utredas. För Tågarp 16:5 finns inga uppgifter som antyder en markförorening 

men det skulle kunna finnas uppgifter som kan ge mer information. På grund av ovissheten 

och brist på markundersökning prioriteras fastigheten före Tågarp 16:45. På Tågarp 16:3 och 

Tågarp 16:45 har tidigare markundersökningar visat på farliga föroreningsnivåer under 

aktuella gränsvärden. Då Tågarp 16:3 har haft höga halter av mindre farliga ämnen prioriteras 

fastigheten före Tågarp 16:5 som inte har några indikationer på förorening. En 

sammanställning av prioriteringen finns i Tabell 8. 

 
Tabell 8. Sammanställning av riskklasser och prioritering för de undersökta fastigheterna. 

Fastighet Verksamhet Riskklass Prioritering 

Arlöv 19:141 Beijer Byggmaterial AB 2 1 

Arlöv 13:1 E.ON ES Sverige AB 2 2 

Tågarp 16:75 FrontPac AB 2 3 

Tågarp 16:3 SVEVIA AB 4 4 

Tågarp 16:5 Sydetikett AB 4 5 

Tågarp 16:45 Fosieplast AB 4 6 
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5. DISKUSSION 

5.1 Burlöv 
I Burlöv har det sedan länge funnits industrier vilkas verksamhet kan anas i marken än idag. 

Marken innehåller lera vilket är ett mindre genomsläppligt material som gör att föroreningar 

inte har möjlighet att transporteras lika fort som i ett genomsläppligt grus. Den ytliga 

grundvattenytan kan dock underlätta en föroreningsspridning. Trots att marken innehåller lera 

förekommer även andra mer genomsläppliga jordarter vilka i samband med en ytlig 

grundvattenyta kan öka föroreningsspridningen. Eftersom Burlövs kust utgörs av ett Natura 

2000- område där en dagvattenrecipient mynnar ut är det viktigt att se till att inga föroreningar 

uppstår som sedan kan hamna i mark och vatten. En annan viktig aspekt är att kommunen är 

liten till yta och det är nära mellan bostäder, skolor, lekplatser och industrier. Denna närhet 

ökar risken för exponering av föroreningar och påvisar vikten av att skapa en miljö fri från 

föroreningar. 

   I dagsläget pågår arbetet med en ny översiktsplan för Burlöv. Det är viktigt att i 

planeringsarbetet ta hänsyn till de riskklassade fastigheterna samt eventuella saneringar. 

Industrimark kan innehålla mindre mängder föroreningar mellan KM och MKM utan att det 

utgör någon större risk. Om markanvändningen ändras till ett bostadsområde skulle det dock 

finnas en hälsorisk för de boende och en sanering skulle behövas. En ändrad markanvändning 

kan alltså leda till en ändrad riskklass då den är förknippad med den pågående verksamheten. 

Det här gör att vissa områden där industri har pågått är direkt olämpliga för en känslig 

markanvändning då det skulle kosta för mycket att sanera. Markföroreningar är en viktig 

aspekt som behöver utredas och tas med i planeringsarbetet. 

5.2 MIFO 
En MIFO Fas 1 riskklassificering kan innehålla många osäkerheter då det inte görs några 

provtagningar. Arbetet och dess resultat är dock viktigt för det fortsatta arbetet i Fas 2 där 

provtagningar och analyser visar huruvida hypoteserna från Fas 1 stämmer eller inte. 

Riskklassificering enligt MIFO Fas 1 kan jämföras med ett detektivarbete som ger grunden till 

det fortsatta arbetet för att så småningom göra miljön fri från gifter. Det går alltid att leta 

information på fler ställen och komplettera men då arbetet har en tidsplan får den insamlade 

informationen vara tillräcklig och bedömningen görs utifrån tillgängligt material. För 

riskklassificeringen har jag valt att inte använda tabellerna och diagrammet i blanketterna då 

jag tycker att det känns för mycket som rena gissningar då de baseras på insamlade uppgifter 

kring verksamheter på fastigheten och inte på faktiska markprovtagningar. Meningen är att 

dessa ska fungera som ett hjälpmedel vilket jag inte tycker de är för Fas 1. Istället har jag 

enbart gjort en skriftlig motivering där jag tar upp relevanta parametrar och diskuterar mig 

fram till en riskklass med hjälp av Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. 

   Efter att en fastighet har fått sin riskklass fortsätter arbetet som kan leda till en sanering. En 

undersökning med konstaterad riskklass är bra som motivering för kommunen i 

kommunikationen med verksamhetsutövare och fastighetsägare. I första hand ska den som 
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förorenat betala men ansvaret kan även hamna på fastighetsägaren. Det är inte billigt att 

sanera vilket gör en MIFO-undersökning viktig eftersom den ska guida och ge en bild av vad 

som behöver saneras och i vilket utsträckning.  

   Ett steg på vägen mot en giftfri miljö i Burlöv är taget. Dock finns det mycket kvar att göra i 

Burlöv och även i resten av Sverige för att vi ska uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 
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6. TACK 

Ett stort tack till Samhällsbyggnadsförvaltningen i Burlövs kommun för att jag har fått 
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8. BILAGOR 

Bilaga 1. Karta över Arlöv med fastigheterna samt Natura 2000-området utmärkta i skala 

1:2000 

Bilaga 2. Bedömningstabeller från Naturvårdsverkets rapport 4918 (1999) 

Bilaga 3. Arlöv 13:1 - Ifylld MIFO-blankett samt karta i skala 1:2000 

Bilaga 4. Arlöv 19:141 - Ifylld MIFO-blankett samt karta i skala 1:2000 

Bilaga 5. Tågarp 16:3 - Ifylld MIFO-blankett samt karta i skala 1:2000 

Bilaga 6. Tågarp 16:5 - Ifylld MIFO-blankett samt karta i skala 1:2000 

Bilaga 7. Tågarp 16:45 - Ifylld MIFO-blankett samt karta i skala 1:1000 

Bilaga 8. Tågarp 16:75 - Ifylld MIFO-blankett samt karta i skala 1:2000 

I de fall MIFO-blanketterna hänvisar till bilagor som inte är kartor har materialet i dessa 

bilagor tagits upp och beskrivits för respektive fastighet tidigare i arbetet. 





 

 

Bilaga 2. Bedömningstabeller från Naturvårdsverkets rapport 4918 (1999) 
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FRÅGEFORMULÄR ANGÅENDE INVENTERING 
AV EVENTUELLT FÖRORENADE OMRÅDEN 

 

 

 

Utrymmet för svaren är inte begränsat. Rutan utökas ju mer du skriver.  

Hoppa mellan svarsrutorna med pil ner eller upp.  

Vid ja och nej frågor, klicka i rätt svarsruta.  

 

Administrativa uppgifter 

 

Verksamhetens namn 

 

E.ON ES Sverige AB 

Verksamhetens adress 

 

Gamla Segevägen 2 , 232 91  Arlöv  

(Organisationsnummer/personnummer) 

 

556075-7287  

Kontaktperson på nuvarande företag 

 

Björn Malmgren 

Kontaktpersonens telefonnummer 

 

0705-256746 

Kontaktpersonens e-post 

 

bjorn.malmgren@eon-es.se 

Verksamhetskod (enligt Förordning 

1998:889 om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd) 

      

Fastighetsbeteckning 

 

Arlöv 13:1 

Fastighetsägarens namn (om annan än 

verksamheten) 

 

E.ON Sverige AB 

Fastighetsägarens adress 

 

20509 MALMÖ   
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Tidigare lokalisering 

 

1. Har företaget tidigare funnits på annan plats/platser?  

Om JA, ange fastighetsbeteckning, adress och mellan vilka årtal. 

      

 

2. Vilken typ av verksamhet bedrevs på denna/dessa platser? 

      

 

 

 

Nuvarande verksamhet 

 

3. Har företaget tidigare haft andra namn? 

 

Sydkraft, ES ElektroSandberg AB 

4. När startade driften av nuvarande verksamhet? 

 

1982 

5. Beskriv kortfattat dagens verksamhet (processerna) 

 

Elunderhåll åt sjukhus, kommuner, industrier av transformatorer, batterier. Det 

mesta sker i kunders anläggningar. Avfall som uppkommer hos kund mellanlagras 

hos E.ON ES i SYSAYS LOTS-system samt egna cisterner. Mellanlagringen är kortare 

än ett halvår. 

6. Beskriv kortfattat hur verksamheten (processerna) bedrevs tidigare (historiska 

uppgifter). 

 

Liknande som idag. 

7. Vilka större förändringar av verksamheten har skett under årens lopp (årtal, 

ändrade processer, reningsmetoder, kemikaliehantering o.s.v.)? 

 

 

      

 

8. Hur mycket produceras idag (produkt och mängd). Hur har det förändrats 

från verksamhetens start fram till i dag? 

 

      

9. Ange vilka kemikalier som används i processen. 

 

      

10. Ange hur använda kemikalier hanteras idag. Bifoga gärna en situationsplan, 

ritning eller liknande som visar förvaring och plats för kemikaliehantering. 
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Situationsplan bifogas   Ja   Nej  

 

 

11. Ange hur använda kemikalier har hanterats tidigare. Bifoga gärna en 

situationsplan, ritning eller liknande som visar plats för tidigare förvaring och 

kemikaliehantering. 

 

      

Situationsplan bifogas   Ja   Nej  

 

 

 

Restprodukter, avfall, vatten 

 

12. Hur hanteras processavloppsvattnet idag? 

 

      

 

13. Hur har processavloppsvattnet hanterats tidigare? 

 

      

 

14. Vilka restprodukter uppkommer i dag och hur hanteras de? 

 

      

 

15. Vilka restprodukter har tidigare uppkommit och hur har de hanterats? 

 

      

 

16. Var finns eventuella upplag, tippar och deponier placerade? Hur gamla är de 

och vad innehåller de? Finns några tecken på läckage? 

 

      

 

17. Hur hanteras dagvattnet inom området? 

 

Kommunalt 

 

18. Vilken är recipienten (sjö, vattendrag, hav) för dagvattnet? 

 

Sege å 

 

19. Hur långt är det till recipienten? 

 

Ca 500m 
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Områdesbeskrivning – mark och byggnader 

 

Bifoga gärna situationskarta och/eller foton. 

 

20. Hur stort är verksamhetsområdet i kvadratmeter? 

 

142000 

21. Vilken typ av markanvändning råder inom verksamhetsområdet? 

 

Industrimark 

 

Jordbruksmark 

 

Tätort/bebyggelse 

 

Skogsmark 

 

Parkmark 

 

Övrigt 

 

22. Hur är nuvarande byggnader placerade (använd karta) och hur används de i 

dag?  

 

      

23. Hur gamla är byggnaderna som nu finns på området och vad har de tidigare 

använts till? 

 

Industriområdet exploaterades 1979, bostäder på fastigheten byggdes 1960 

24. Har det funnits byggnader på området som nu är rivna? Var har de i så fall 

varit placerade och vad har de använts till? 

 

      

25. Var har det funnits och var finns cisterner/tankar placerade? Ange plats och 

innehåll och om de funnits över eller under markytan.  

 

Inomhus, invallade cisterner för spillolja samt ny olja på fat. 

26. Vilket är det dominerande markförhållandet inom området? 

 

 

Täta jordarter (leror, lerhållande moräner, siltjordar med lerskikt, gyttjejordar och 

de flesta torvjordar) 
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Normaltäta jordarter (blandkorniga och finkorniga sandiga och sandig-siltiga 

moräner samt silt- och mojordar) 

 

Genomsläppliga jordarter (grovkorniga grusiga moräner samt sand- och 

grusjordar) 

 

Fyllnadsmassor (Kan bestå av många olika material med varierande egenskaper) 

 

Berg (om verksamheten är lokaliserad helt eller delvis på berg) 

 

27. Vilken typ av markanvändning råder inom omgivningen? 

 

Industrimark 

 

Jordbruksmark 

 

Tätort/bebyggelse  

 

Skogsmark 

 

Parkmark 

 

Övrigt 

 

28. Är anläggningsområdet öppet eller inhägnat? 

 

Öppet   Inhägnat  

 

 

29. Hur långt är det till närmaste bostadsbebyggelse? 

 

Bostäder finns på fastigheten mellan de två industriområdena 

30. Finns några känsliga områden nära fastigheten/anläggningen, (Natura 200, 

vattentäkt, skyddsvärt vatten etc.) Eventuellt avstånd till dessa? 

 

2,4 km till Natura 2000-område 

31. Finns det för närvarande några planer på förändrad markanvändning? 

 

Nej 

 

Andra och tidigare verksamheter på fastigheten 

 

32. Har det tidigare funnits eller finns det andra verksamheter på området?  

 

Ja   Nej  
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33. Om ja, ange namnet på dessa och vilken bransch de tillhör. 

 

Jordbruk 

34. Ange ungefärligt startdatum för dessa verksamheter och slutdatum för de 

som nu är nedlagda. 

 

      

35. Om möjligt, ange vilka som är/har varit verksamhetsutövare samt adress till 

dessa. 

 

      

36. Beskriv kortfattat verksamheterna. 

 

      

37. Ange om möjligt produkter, råvaror och kemikalier. Ange även mängder om 

möjligt. 

 

      

38. Vilka restprodukter har verksamheterna på området gett upphov till och hur 

har dessa hanterats? Var har de placerats? 

 

      

 

 

 

 

 

Undersökningar och efterbehandling 

 

39. Finns tidigare undersökningar gjorda för området (tex provtagningar mark, 

grundvatten, ytvatten, sediment, byggnader och anläggningar)? Beskriv vilka. 

 

WSP har genomfört Phase 1 Environmental Site Assessment 2006. 

40. Vad har i så fall dessa undersökningar visat? 

 

Hög risk för tungmetaller och kreosot i jord i östra industriområdet där impregnerade 

trästolpar har förvarats. Medelhög risk för oljeläckage från transformatorer samt 

eldningsolja. 

41. Är några efterbehandlingsåtgärder planerade eller redan utförda? Beskriv 

vilka. 

 

Nej 

42. Finns brunnar och undersökningsrör inom området där det är möjligt att ta 

grundvattenprover? Ange läge, typ och skick. Visa gärna på karta. 
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43. Har det skett några olyckor eller läckage på anläggningen? Om ja, vilka 

åtgärder har i så fall vidtagits? 

 

      

 

Övriga uppgifter 

 

44. Vilka övriga uppgifter önskar ni lämna? 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan finns MIFO, Blankett E. I denna blankett görs riskklassningen 

av er fastighet. För att fylla i uppgifterna ta hjälp av MIFO-handboken 

(finns på Naturvårdsverkets hemsida och på Länsstyrelsens hemsida). 

 

 

 

 

 
Blankett E: SAMLAD RISKBEDÖMNING 

Objekt:  E.ON ES Sverige AB på fastigheten Arlöv 13:1 Upprättad  

(namn, datum):  Malin Assargård, 2011-05-23 

Id nr: fylls ej i Reviderad  

(namn, datum): fylls ej i 

Verksamhet/bransch:  Transformatorstation 

Markera osäkert dataunderlag med (?) 

 
Föroreningarnas farlighet (F) 

Skriv ämne/ämnesgrupp i aktuell ruta.  

Låg Måttlig Hög Mycket hög 
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Föroreningsnivå (N) 

Visar vilka medier som är förorenade i dag. Se NV rapport 4918 sid 24-29. Skriv ämne/ämnesgrupp 

i aktuell ruta.  

Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggn/anläggn                         

Mark                   

 

 

      

Grundvatten                   

 

 

      

Ytvatten       

 

      

 

 

            

Sediment                         

 

 

 

 
Spridningsförutsättningar 

Från underlagsblankett spridningsförutsättningar. Sätt X eller skriv ämne/ämnesgrupp i aktuell ruta. 

Medium Små Måttliga Stora Mycket stora 

Från byggn/ 

anläggn 

                        

Till byggnader       

 

 

      

 

            

I mark o 

grundvatten 

                  

 

 

      

Till ytvatten             
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I ytvatten             

 

 

            

I sediment             

 

 

            

 
Känslighet/skyddsvärde (KoS) 

Markera K för känslighet och S för skyddsvärde i aktuell ruta.  

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggn/anläggn                         

Mark o grundvatten                         

Ytvatten o sediment                         

 

Bedömningen av K/S baseras på markanvändningen:  

vilken är (sätt kryss) [   ] pågående markanvändning, [   ] framtida markanvändning enligt detaljplan, [   ] framtida 

markanvändning enligt översiktsplan.  

 

Kort beskrivning av exponeringssituationerna: 

 

 

 

 

Inventerarens intryck:       

 

 

 

Objektet förs till   [        ] riskklass 1 ”mycket stor risk” 

(sätt kryss)  [ X  ] riskklass 2 ”stor risk” 

 [        ] riskklass 3 ”måttlig risk”

 [        ] riskklass 4 ”liten risk” 

 

Motivering:  

Riskklassificeringen gäller endast industriområdet 

Föroreningarnas farlighet 

För PCB, kvicksilver, arsenik, kreosot samt bly och kadmium-batterier bedöms farligheten som 

mycket hög. Då elavfall bedöms kunna innehålla kadmium, kvicksilver, bly och PCB klassas 

farligheten som mycket hög. Koppar, krom, spillolja, petroleumprodukter och färger har hög 
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farlighet. Asbest och PVC bedöms ha hög farlighet utifrån deras innehåll och egenskaper. 

Metallskrot bedöms ha måttlig farlighet. 

 

Föroreningsnivå 

Det har funnits oljeprodukter som kan ha spillts ut och hamnat i marken. Impregnerade stolpar har 

lagrats på marken vilket också kan ha gett upphov till markföroreningar i form av tungmetaller och 

kreosot. När det gäller asbest, PVC och elavfall i byggnader så är risken för förorening liten då de 

förekommit i mindre mängder och det inte finns uppgifter om brister i hanteringen. 

 

Spridningsrisk 

Då marken innehåller lera som är en mindre genomsläpplig jordart blir spridningsrisken i mark och 

grundvattnet samt till ytvatten liten till måttlig. Grundvattenytan finns dock nära markytan vilket 

ökar risken för spridning. Eftersom det finns bostäder i anslutning till industriområdet behöver 

föroreningarna inte spridas särskilt långt innan de kan orsaka stora problem. 

 

Känslighet & Skyddsvärde 

Industriområdet är inhägnat med delvis hårdgjord yta där människor exponeras i liten utsträckning 

utan något grundvattenuttag vilket ger en måttlig känslighet. I anslutning till området finns dock 

bostäder med mycket stor känslighet samt åkermark med stor känslighet där exponeringen kan 

ske om föroreningen har spridit sig. Då det naturliga ekosystemet har förstörts genom 

industriverksamhet finns inte något skyddsvärt växt- eller djurliv på industriområdet. Sege å har 

måttlig känslighet då det alltid finns risk att människor kommer i kontakt med ytvatten. 

 

Samlad riskbedömning 

Transformatorstationer har riskklass 3 enligt BKL (branschkartläggningen). 

Eftersom det finns bostäder i närheten är det viktigt att utreda en eventuell förorening och dess 

spridning. Det har förekommit läckage av olja tidigare och delar av marken har inte varit 

hårdgjord. Förvaring av impregnerade trästolpar har tidigare skett direkt på marken. Utifrån det får 

fastigheten riskklass 2. 

 

 

 

 

Andra prioriteringsgrunder:        

 

 

 

 

 

 

 

Riskklassningsdiagram (nedan) kan användas som stöd vid framtagande av riskklass. Se 

Naturvårdsverkets rapport 4918 (sid 48-49) för information hur det ska användas. 
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Frågeformuläret skickas via e-post alternativt med post till kommunens 

miljökontor. 

 

 

 

 

 

 

 

SMÅ

MÅTTLIGA

STORA

MYCKET

STORA

LÅG/LITEN MÅTTLIG HÖG/STOR MYCKET HÖG/STOR

SPRIDNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

FÖRORENINGARNAS FARLIGHET = F

FÖRORENINGSNIVÅ = N

KÄNSLIGHET/SKYDDSVÄRDE = KoS

RISKKLASS 1

RISKKLASS 2

RISKKLASS 3

RISKKLASS 4

SAMLAD BEDÖMNING - RISKKLASSNING
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FRÅGEFORMULÄR ANGÅENDE INVENTERING 
AV EVENTUELLT FÖRORENADE OMRÅDEN 

 

 

 

Utrymmet för svaren är inte begränsat. Rutan utökas ju mer du skriver.  

Hoppa mellan svarsrutorna med pil ner eller upp.  

Vid ja och nej frågor, klicka i rätt svarsruta.  

 

Administrativa uppgifter 

 

Verksamhetens namn 

 

Beijer Byggmaterial AB 

Verksamhetens adress 

 

Hantverkaregatan 6  232 34 ARLÖV 

(Organisationsnummer/personnummer) 

 

556012-5220 

Kontaktperson på nuvarande företag 

 

Dag Larsen 

Kontaktpersonens telefonnummer 

 

075 241 3551 

Kontaktpersonens e-post 

 

dag.larsen@malmo.beijerbygg.se 

Verksamhetskod (enligt Förordning 

1998:889 om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd) 

Finns ej 

Fastighetsbeteckning 

 

Arlöv 19:141 

Fastighetsägarens namn (om annan än 

verksamheten) 

 

Beijer Byggmaterial AB 

Fastighetsägarens adress 

 

Box 798,  191 27 SOLLENTUNA 
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Tidigare lokalisering 

 

1. Har företaget tidigare funnits på annan plats/platser?  

Om JA, ange fastighetsbeteckning, adress och mellan vilka årtal. 

Nej inte i Burlövs kommun 

 

2. Vilken typ av verksamhet bedrevs på denna/dessa platser? 

      

 

 

 

Nuvarande verksamhet 

 

3. Har företaget tidigare haft andra namn? 

 

Liknande verksamhet bedrevs tidigare av AB Andersson & Sjöberg, 1981 köptes 

fastigheten av Beijer Byggmaterial AB 

4. När startade driften av nuvarande verksamhet? 

 

AB Andersson & Sjöberg startade verksamheten i slutet av 1950-talet 

5. Beskriv kortfattat dagens verksamhet (processerna) 

 

Fösäljning och distribution av all slags byggmaterial, för anpassning till kunds 

beställning finns viss bearbetning i såg och hyvleri 

6. Beskriv kortfattat hur verksamheten (processerna) bedrevs tidigare (historiska 

uppgifter). 

 

Samma som punkt 5 

7. Vilka större förändringar av verksamheten har skett under årens lopp (årtal, 

ändrade processer, reningsmetoder, kemikaliehantering o.s.v.)? 

 

 

Andersson & Sjöberg bedrev viss behandling av trä mot rötskydd via doppkar, 

plats för detta finns markerat på bif skiss. Vad vi känner till upphörde detta i slutet 

av 1960-talet/början 1970-talet. Därefter har ingen liknande behandling utförts utan 

impregnerat virke köps färdigt. 

 

8. Hur mycket produceras idag (produkt och mängd). Hur har det förändrats 

från verksamhetens start fram till i dag? 

 

      

9. Ange vilka kemikalier som används i processen. 

 

      

10. Ange hur använda kemikalier hanteras idag. Bifoga gärna en situationsplan, 

ritning eller liknande som visar förvaring och plats för kemikaliehantering. 
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Situationsplan bifogas   Ja   Nej  

 

 

11. Ange hur använda kemikalier har hanterats tidigare. Bifoga gärna en 

situationsplan, ritning eller liknande som visar plats för tidigare förvaring och 

kemikaliehantering. 

 

      

Situationsplan bifogas   Ja   Nej  

 

 

 

Restprodukter, avfall, vatten 

 

12. Hur hanteras processavloppsvattnet idag? 

 

      

 

13. Hur har processavloppsvattnet hanterats tidigare? 

 

      

 

14. Vilka restprodukter uppkommer i dag och hur hanteras de? 

 

Miljögård med containrar finns, töms regelbundet. Se skiss 

 

15. Vilka restprodukter har tidigare uppkommit och hur har de hanterats? 

 

Vet ej hur Andersson & Sjöberg hanterade restprodukter i samband med rötskydd av 

trävaror. 

 

16. Var finns eventuella upplag, tippar och deponier placerade? Hur gamla är de 

och vad innehåller de? Finns några tecken på läckage? 

 

Finns inga 

 

17. Hur hanteras dagvattnet inom området? 

 

Kommunal dagvattenbrunn 

 

18. Vilken är recipienten (sjö, vattendrag, hav) för dagvattnet? 

 

Alnarpsån 

 

19. Hur långt är det till recipienten? 
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1300 m 

 

 

 

Områdesbeskrivning – mark och byggnader 

 

Bifoga gärna situationskarta och/eller foton. 

 

20. Hur stort är verksamhetsområdet i kvadratmeter? 

 

Ca 25.000 

21. Vilken typ av markanvändning råder inom verksamhetsområdet? 

 

Industrimark 

 

Jordbruksmark 

 

Tätort/bebyggelse 

 

Skogsmark 

 

Parkmark 

 

Övrigt 

 

22. Hur är nuvarande byggnader placerade (använd karta) och hur används de i 

dag?  

 

Se skiss   

23. Hur gamla är byggnaderna som nu finns på området och vad har de tidigare 

använts till? 

 

Samma användningsområde, se skiss 

Spånsilo som idag ej används, 1950-talet 

Såg och hyvleri, 1950-talet 

Lagerhall, 1950-talet samt tillbyggd 1988 och 1993 

Kontor och butik, 1980 och 1992 

24. Har det funnits byggnader på området som nu är rivna? Var har de i så fall 

varit placerade och vad har de använts till? 

 

Se skiss 

Lagerbyggnad från 1950-talet revs 1991 

25. Var har det funnits och var finns cisterner/tankar placerade? Ange plats och 

innehåll och om de funnits över eller under markytan.  
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Se skiss 

2 Cisterner 3000 liter motorbrännolja ovan jord fanns 1987 

Tank diesel från 1992 som  2003 placerades i spillkar. 

26. Vilket är det dominerande markförhållandet inom området? 

 

 

Täta jordarter (leror, lerhållande moräner, siltjordar med lerskikt, gyttjejordar och 

de flesta torvjordar) 

 

Normaltäta jordarter (blandkorniga och finkorniga sandiga och sandig-siltiga 

moräner samt silt- och mojordar) 

 

Genomsläppliga jordarter (grovkorniga grusiga moräner samt sand- och 

grusjordar) 

 

Fyllnadsmassor (Kan bestå av många olika material med varierande egenskaper) 

 

Berg (om verksamheten är lokaliserad helt eller delvis på berg) 

 

27. Vilken typ av markanvändning råder inom omgivningen? 

 

Industrimark 

 

Jordbruksmark 

 

Tätort/bebyggelse  

 

Skogsmark 

 

Parkmark 

 

Övrigt 

 

28. Är anläggningsområdet öppet eller inhägnat? 

 

Öppet   Inhägnat  

 

 

29. Hur långt är det till närmaste bostadsbebyggelse? 

 

Ca 50 m 

30. Finns några känsliga områden nära fastigheten/anläggningen, (Natura 200, 

vattentäkt, skyddsvärt vatten etc.) Eventuellt avstånd till dessa? 

 

1050m till Natura 2000-område. 

31. Finns det för närvarande några planer på förändrad markanvändning? 
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Nej 

 

Andra och tidigare verksamheter på fastigheten 

 

32. Har det tidigare funnits eller finns det andra verksamheter på området?  

 

Ja   Nej  

 

33. Om ja, ange namnet på dessa och vilken bransch de tillhör. 

 

      

34. Ange ungefärligt startdatum för dessa verksamheter och slutdatum för de 

som nu är nedlagda. 

 

      

35. Om möjligt, ange vilka som är/har varit verksamhetsutövare samt adress till 

dessa. 

 

      

36. Beskriv kortfattat verksamheterna. 

 

      

37. Ange om möjligt produkter, råvaror och kemikalier. Ange även mängder om 

möjligt. 

 

      

38. Vilka restprodukter har verksamheterna på området gett upphov till och hur 

har dessa hanterats? Var har de placerats? 

 

      

 

 

 

 

 

Undersökningar och efterbehandling 

 

39. Finns tidigare undersökningar gjorda för området (tex provtagningar mark, 

grundvatten, ytvatten, sediment, byggnader och anläggningar)? Beskriv vilka. 

 

I samband med att E.ON utförde grävarbeten 2007 utfördes provtagningar i 

sydvästra delen av fastigheten (område 6, se skiss) i samband med E.ON´s arbete. 

40. Vad har i så fall dessa undersökningar visat? 
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Provresultaten visade på höga halter av aromater, alifater och PAH. 

41. Är några efterbehandlingsåtgärder planerade eller redan utförda? Beskriv 

vilka. 

 

Nej. Längs järnvägen har Beijer Byggmaterial AB återfyllt med ballastmassor samt 

ny asfalt. 

42. Finns brunnar och undersökningsrör inom området där det är möjligt att ta 

grundvattenprover? Ange läge, typ och skick. Visa gärna på karta. 

 

      

43. Har det skett några olyckor eller läckage på anläggningen? Om ja, vilka 

åtgärder har i så fall vidtagits? 

 

Nej, inga kända 

 

Övriga uppgifter 

 

44. Vilka övriga uppgifter önskar ni lämna? 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan finns MIFO, Blankett E. I denna blankett görs riskklassningen 

av er fastighet. För att fylla i uppgifterna ta hjälp av MIFO-handboken 

(finns på Naturvårdsverkets hemsida och på Länsstyrelsens hemsida). 

 

 

 

 

 
Blankett E: SAMLAD RISKBEDÖMNING 

Objekt:  Beijer Byggmaterial AB på fastigheten Arlöv 

19:141 

Upprättad  

(namn, datum):  Malin Assargård, 2011-05-23 

Id nr: fylls ej i Reviderad  

(namn, datum): fylls ej i 
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Verksamhet/bransch:  Bygghandel 

Markera osäkert dataunderlag med (?) 

 
Föroreningarnas farlighet (F) 

Skriv ämne/ämnesgrupp i aktuell ruta.  

Låg Måttlig Hög Mycket hög 

                        

 

 

 

 

 

 
Föroreningsnivå (N) 

Visar vilka medier som är förorenade i dag. Se NV rapport 4918 sid 24-29. Skriv ämne/ämnesgrupp 

i aktuell ruta.  

Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggn/anläggn                         

Mark                   

 

 

      

Grundvatten                   

 

 

      

Ytvatten       

 

      

 

 

            

Sediment                         

 

 

 

 
Spridningsförutsättningar 

Från underlagsblankett spridningsförutsättningar. Sätt X eller skriv ämne/ämnesgrupp i aktuell ruta. 

Medium Små Måttliga Stora Mycket stora 

Från byggn/ 

anläggn 

                        

Till byggnader       
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I mark o 

grundvatten 

                  

 

 

      

Till ytvatten             

 

 

            

I ytvatten             

 

 

            

I sediment             

 

 

            

 
Känslighet/skyddsvärde (KoS) 

Markera K för känslighet och S för skyddsvärde i aktuell ruta.  

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggn/anläggn                         

Mark o grundvatten                         

Ytvatten o sediment                         

 

Bedömningen av K/S baseras på markanvändningen:  

vilken är (sätt kryss) [   ] pågående markanvändning, [   ] framtida markanvändning enligt detaljplan, [   ] framtida 

markanvändning enligt översiktsplan.  

 

Kort beskrivning av exponeringssituationerna: 

 

 

 

 

Inventerarens intryck:       

 

 

 

Objektet förs till   [        ] riskklass 1 ”mycket stor risk” 

(sätt kryss)  [ X  ] riskklass 2 ”stor risk” 

 [        ] riskklass 3 ”måttlig risk”

 [        ] riskklass 4 ”liten risk” 
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Motivering:  

 Föroreningarnas farlighet 

Alifater bedöms ha måttlig farlighet. Aromater, koppar och krom har hög farlighet. Arsenik, 

kreosot, petroleumprodukter, PAH och färger bedöms ha mycket hög farlighet. 

 

 Föroreningsnivå 

Tidigare markundersökningar på en mindre del av fastigheten visade på förorening av alifater, 

aromater, PAH och pentaklorfenoler i mark och grundvatten. I marken fanns PAH och aromater 

över MKM där tillståndet är mycket allvarligt. Alifater fanns i nivåer över KM där tillståndet är 

måttligt allvarligt till allvarligt samt nivåer över MKM där tillståndet är måttligt allvarligt. I 

grundvattnet förekom aromathalter över MKM där tillståndet var allvarligt samt aromathalter över 

KM där tillståndet var måttligt allvarligt. För pentaklorfenoler i grundvatten var tillståndet allvarligt 

om mätvärdena jämförs mot KM. Det ger en indikation om vad som kan finnas i marken även 

inom större del av fastigheten samt på angränsande fastigheter.  

 

 Spridningsrisk 

Då marken är hårdgjord och innehåller lera som är en mindre genomsläpplig jordart blir 

spridningsrisken i mark och grundvattnet samt till ytvatten liten till måttlig. Grundvattenytan finns 

dock nära markytan vilket ökar risken för spridning. Närheten till skola och sporthall gör att 

problem kan uppkomma på kort tid vid en spridning. 

 

 Känslighet & Skyddsvärde 

Känsligheten för mark och grundvatten på områdets klassas som måttlig då det är ett inhägnat 

industriområde med hårdgjord yta där människor exponeras i liten utsträckning och inget 

grundvattenuttag sker. Skolan och sporthallen på en grannfastighet har mycket stort skyddsvärde 

eftersom barn exponeras i stor utsträckning om föroreningen har spridit sig dit. 

Skyddsvärdet för områdets mark och grundvatten är litet eftersom det naturliga ekosystemet har 

förstörts genom industriverksamhet och det inte finns något skyddsvärt växt- eller djurliv på 

platsen. Recipientens känslighet ses som mycket stor då den mynnar ut i ett Natura 2000-

område. 

 

 Samlad riskbedömning 

Det blir Natura 2000-områdets skyddsvärde och föroreningarnas farlighet som avgör att området 

klassas som riskklass 2. Förekomst av föroreningar behöver utredas. Om en vidare undersökning 

skulle visa på lägre föroreningsnivåer och mindre farliga föroreningar kan området sänkas till 

riskklass 3. Om däremot nivåerna anses vara högre kan områdets samlade riskbedömning höjas 

till riskklass 1. 

 

 

 

 

Andra prioriteringsgrunder:        
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Riskklassningsdiagram (nedan) kan användas som stöd vid framtagande av riskklass. Se 

Naturvårdsverkets rapport 4918 (sid 48-49) för information hur det ska användas. 

 

Frågeformuläret skickas via e-post alternativt med post till kommunens 

miljökontor. 

 

 

 

 

 

 

 

SMÅ

MÅTTLIGA

STORA

MYCKET

STORA

LÅG/LITEN MÅTTLIG HÖG/STOR MYCKET HÖG/STOR

SPRIDNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

FÖRORENINGARNAS FARLIGHET = F

FÖRORENINGSNIVÅ = N

KÄNSLIGHET/SKYDDSVÄRDE = KoS

RISKKLASS 1

RISKKLASS 2

RISKKLASS 3

RISKKLASS 4

SAMLAD BEDÖMNING - RISKKLASSNING





 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Beijer Byggmaterial AB 

Box 113 Hantverkaregat 6, Arlöv 075 – 241 1000 075 – 241 3570 Org.nr 556012-5220 

232 22  ARLÖV Fosievägen 2, Malmö 075 – 241 7400 075 – 241 7449 Säte: Stockholm 

    www.beijerbygg.se  

   

 

Beijer Byggmaterial AB, Arlöv 19:141 
 

 

Förklaring till planskiss 
 
1    Spånsilo, byggd 1950-talet, används ej idag 
  
2    Såg o hyvleri, byggd 1950-talet 

 
3    Lagerhall,  A= byggd 1950-talet  B = byggd 1988  C = byggd 1993  
 
4    Kontor o butik,   A = byggd 1980  B = byggd 1992   
 
5    Dieseltank över mark från 1992, fr.o.m. 2003 placerad i spillkar (miljölåda) 
 
6    Område där tidigare ägare lagerhöll och behandlade trävaror mot rötskydd              

i doppkar. 
      Vad vi känner till upphörde detta i slutet av 1960-talet början av 1970-talet 
 
7    Miljögård med containrar som töms regelbundet av Ragn Sells 

 
8    Lagerbyggnad, byggd 1950-talet och riven 1991  
 
9    Lagerexpedition, riven 1991 
 
10  Dieseltank ovan  mark, flyttad till område 5 år 1992 
 
 
 

 
Arlöv 2011-04-05 
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FRÅGEFORMULÄR ANGÅENDE INVENTERING 
AV EVENTUELLT FÖRORENADE OMRÅDEN 

 

 

 

Utrymmet för svaren är inte begränsat. Rutan utökas ju mer du skriver.  

Hoppa mellan svarsrutorna med pil ner eller upp.  

Vid ja och nej frågor, klicka i rätt svarsruta.  

 

Administrativa uppgifter 

 

Verksamhetens namn 

 

Svevia AB 

Verksamhetens adress 

 

Testvägen 7, 23237 Arlöv 

(Organisationsnummer/personnummer) 

 

556768 9848 

Kontaktperson på nuvarande företag 

 

      

Kontaktpersonens telefonnummer 

 

      

Kontaktpersonens e-post 

 

      

Verksamhetskod (enligt Förordning 

1998:889 om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd) 

      

Fastighetsbeteckning 

 

Tågarp 16:3 

Fastighetsägarens namn (om annan än 

verksamheten) 

 

Svevia Fastighet och Maskin AB 

Fastighetsägarens adress 

 

BOX 4018, 17104 SOLNA 
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Tidigare lokalisering 

 

1. Har företaget tidigare funnits på annan plats/platser?  

Om JA, ange fastighetsbeteckning, adress och mellan vilka årtal. 

      

 

2. Vilken typ av verksamhet bedrevs på denna/dessa platser? 

      

 

 

 

Nuvarande verksamhet 

 

3. Har företaget tidigare haft andra namn? 

 

Vägverket 

4. När startade driften av nuvarande verksamhet? 

 

1972 

5. Beskriv kortfattat dagens verksamhet (processerna) 

 

Vägstation med laboratorium för analys av asfalt. Lagring av salt till vägar samt 

avspolning av lastbilar som saltar vägar sker på fastigheten. 

6. Beskriv kortfattat hur verksamheten (processerna) bedrevs tidigare (historiska 

uppgifter). 

 

      

7. Vilka större förändringar av verksamheten har skett under årens lopp (årtal, 

ändrade processer, reningsmetoder, kemikaliehantering o.s.v.)? 

 

 

      

 

8. Hur mycket produceras idag (produkt och mängd). Hur har det förändrats 

från verksamhetens start fram till i dag? 

 

      

9. Ange vilka kemikalier som används i processen. 

 

Trikloretylen på dispens. 

10. Ange hur använda kemikalier hanteras idag. Bifoga gärna en situationsplan, 

ritning eller liknande som visar förvaring och plats för kemikaliehantering. 

 

Situationsplan bifogas   Ja   Nej  
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11. Ange hur använda kemikalier har hanterats tidigare. Bifoga gärna en 

situationsplan, ritning eller liknande som visar plats för tidigare förvaring och 

kemikaliehantering. 

 

      

Situationsplan bifogas   Ja   Nej  

 

 

 

Restprodukter, avfall, vatten 

 

12. Hur hanteras processavloppsvattnet idag? 

 

      

 

13. Hur har processavloppsvattnet hanterats tidigare? 

 

      

 

14. Vilka restprodukter uppkommer i dag och hur hanteras de? 

 

Förbrukad trikloretylen som hämtas en gång per år av Ragnsells. 

 

15. Vilka restprodukter har tidigare uppkommit och hur har de hanterats? 

 

      

 

16. Var finns eventuella upplag, tippar och deponier placerade? Hur gamla är de 

och vad innehåller de? Finns några tecken på läckage? 

 

      

 

17. Hur hanteras dagvattnet inom området? 

 

Kommunalt 

 

18. Vilken är recipienten (sjö, vattendrag, hav) för dagvattnet? 

 

Alnarpsån 

 

19. Hur långt är det till recipienten? 

 

640 m 
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Områdesbeskrivning – mark och byggnader 

 

Bifoga gärna situationskarta och/eller foton. 

 

20. Hur stort är verksamhetsområdet i kvadratmeter? 

 

25155 

21. Vilken typ av markanvändning råder inom verksamhetsområdet? 

 

Industrimark 

 

Jordbruksmark 

 

Tätort/bebyggelse 

 

Skogsmark 

 

Parkmark 

 

Övrigt 

 

22. Hur är nuvarande byggnader placerade (använd karta) och hur används de i 

dag?  

 

Se karta 

23. Hur gamla är byggnaderna som nu finns på området och vad har de tidigare 

använts till? 

 

      

24. Har det funnits byggnader på området som nu är rivna? Var har de i så fall 

varit placerade och vad har de använts till? 

 

      

25. Var har det funnits och var finns cisterner/tankar placerade? Ange plats och 

innehåll och om de funnits över eller under markytan.  

 

      

26. Vilket är det dominerande markförhållandet inom området? 

 

 

Täta jordarter (leror, lerhållande moräner, siltjordar med lerskikt, gyttjejordar och 

de flesta torvjordar) 

 

Normaltäta jordarter (blandkorniga och finkorniga sandiga och sandig-siltiga 

moräner samt silt- och mojordar) 
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Genomsläppliga jordarter (grovkorniga grusiga moräner samt sand- och 

grusjordar) 

 

Fyllnadsmassor (Kan bestå av många olika material med varierande egenskaper) 

 

Berg (om verksamheten är lokaliserad helt eller delvis på berg) 

 

27. Vilken typ av markanvändning råder inom omgivningen? 

 

Industrimark 

 

Jordbruksmark 

 

Tätort/bebyggelse  

 

Skogsmark 

 

Parkmark 

 

Övrigt 

 

28. Är anläggningsområdet öppet eller inhägnat? 

 

Öppet   Inhägnat  

 

 

29. Hur långt är det till närmaste bostadsbebyggelse? 

 

170 m 

30. Finns några känsliga områden nära fastigheten/anläggningen, (Natura 200, 

vattentäkt, skyddsvärt vatten etc.) Eventuellt avstånd till dessa? 

 

1,8 km till Natura 2000-område. 

31. Finns det för närvarande några planer på förändrad markanvändning? 

 

Nej 

 

Andra och tidigare verksamheter på fastigheten 

 

32. Har det tidigare funnits eller finns det andra verksamheter på området?  

 

Ja   Nej  

 

33. Om ja, ange namnet på dessa och vilken bransch de tillhör. 
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34. Ange ungefärligt startdatum för dessa verksamheter och slutdatum för de 

som nu är nedlagda. 

 

      

35. Om möjligt, ange vilka som är/har varit verksamhetsutövare samt adress till 

dessa. 

 

      

36. Beskriv kortfattat verksamheterna. 

 

      

37. Ange om möjligt produkter, råvaror och kemikalier. Ange även mängder om 

möjligt. 

 

      

38. Vilka restprodukter har verksamheterna på området gett upphov till och hur 

har dessa hanterats? Var har de placerats? 

 

      

 

 

 

 

 

Undersökningar och efterbehandling 

 

39. Finns tidigare undersökningar gjorda för området (tex provtagningar mark, 

grundvatten, ytvatten, sediment, byggnader och anläggningar)? Beskriv vilka. 

 

Miljöteknisk markundersökning  med provtagning i mark och grundvatten. 

40. Vad har i så fall dessa undersökningar visat? 

 

Påvisade föroreningar av arsenik och klorid i mark och grundvatten samt klorerade 

lösningsmedel i grundvatten. Arsenikföroreningen bedöms inte komma från 

fastigheten samt vara utbredd i ett större område. Klorerade lösningsmedel förekom 

i låg halt i en provpunkt. Kloridhalterna bedömdes som mycket stor avvikelse och var 

inte avgränsade i yt- eller djupled varför ytterliggare undersökningar 

rekommenderas. 

41. Är några efterbehandlingsåtgärder planerade eller redan utförda? Beskriv 

vilka. 

 

Nej 

42. Finns brunnar och undersökningsrör inom området där det är möjligt att ta 

grundvattenprover? Ange läge, typ och skick. Visa gärna på karta. 
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Se karta 

43. Har det skett några olyckor eller läckage på anläggningen? Om ja, vilka 

åtgärder har i så fall vidtagits? 

 

Oljeläckage från transormator 1996 samt 1998 som har sanerats. 

 

Övriga uppgifter 

 

44. Vilka övriga uppgifter önskar ni lämna? 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan finns MIFO, Blankett E. I denna blankett görs riskklassningen 

av er fastighet. För att fylla i uppgifterna ta hjälp av MIFO-handboken 

(finns på Naturvårdsverkets hemsida och på Länsstyrelsens hemsida). 

 

 

 

 

 
Blankett E: SAMLAD RISKBEDÖMNING 

Objekt:  Svevia AB på fastigheten Tågarp 16:3 Upprättad  

(namn, datum):  Malin Assargård, 2011-05-23 

Id nr: fylls ej i Reviderad  

(namn, datum): fylls ej i 

Verksamhet/bransch:  Vägstation 

Markera osäkert dataunderlag med (?) 

 
Föroreningarnas farlighet (F) 

Skriv ämne/ämnesgrupp i aktuell ruta.  

Låg Måttlig Hög Mycket hög 
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Föroreningsnivå (N) 

Visar vilka medier som är förorenade i dag. Se NV rapport 4918 sid 24-29. Skriv ämne/ämnesgrupp 

i aktuell ruta.  

Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggn/anläggn                         

Mark                   

 

 

      

Grundvatten                   

 

 

      

Ytvatten       

 

      

 

 

            

Sediment                         

 

 

 

 
Spridningsförutsättningar 

Från underlagsblankett spridningsförutsättningar. Sätt X eller skriv ämne/ämnesgrupp i aktuell ruta. 

Medium Små Måttliga Stora Mycket stora 

Från byggn/ 

anläggn 

                        

Till byggnader       

 

 

      

 

            

I mark o 

grundvatten 

                  

 

 

      

Till ytvatten             
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I ytvatten             

 

 

            

I sediment             

 

 

            

 
Känslighet/skyddsvärde (KoS) 

Markera K för känslighet och S för skyddsvärde i aktuell ruta.  

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggn/anläggn                         

Mark o grundvatten                         

Ytvatten o sediment                         

 

Bedömningen av K/S baseras på markanvändningen:  

vilken är (sätt kryss) [   ] pågående markanvändning, [   ] framtida markanvändning enligt detaljplan, [   ] framtida 

markanvändning enligt översiktsplan.  

 

Kort beskrivning av exponeringssituationerna: 

 

 

 

 

Inventerarens intryck:       

 

 

 

Objektet förs till   [        ] riskklass 1 ”mycket stor risk” 

(sätt kryss)  [        ] riskklass 2 ”stor risk” 

 [        ] riskklass 3 ”måttlig risk”

 [ X  ] riskklass 4 ”liten risk” 

 

Motivering:  

 Föroreningarnas farlighet 

Klorider bedöms ha låg farlighet. Farligheten bedöms vara hög för grus/asfalt. Då olja är en 

petroleumprodukt bedöms farligheten som hög. Lösningsmedel samt aromatiskt kolväte i form av 

xylen bedöms ha hög farlighet och trikloretylen mycket hög farlighet. Arsenik har liksom klorerade 

lösningsmedel och bly-batterier mycket hög farlighet.  
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Föroreningsnivå 

Kloridnivåer i mark och grundvatten har bedömts som mycket stark avvikelse från jämförvärden i 

tidigare undersökning. Arsenik bedöms inte komma från fastigheten utan förekommer inom ett 

större område. Klorerade lösningsmedel förekom i låga nivåer under KM i tidigare undersökning. 

 

 Spridningsrisk 

Då marken innehåller lera som är en mindre genomsläpplig jordart blir spridningsrisken i mark och 

grundvattnet samt till ytvatten liten till måttlig. Grundvattenytan finns nära markytan vilket ökar 

risken för spridning.  

 

 Känslighet & Skyddsvärde 

Då området är del av ett industriområde utan grundvattenuttag samt inhägnat och hårdgjort där 

människor exponeras i liten skala bedöms känsligheten vara måttlig. Industriverksamheten har 

förstört de naturliga ekosystemen så det finns inget skyddsvärt växt- och djurliv. Eftersom 

recipienten är Alnarpsån som mynnar ut i ett Natura 2000-område med mycket stort skyddsvärde 

blir recipientens skyddsvärde mycket stort. 

 

 Samlad riskbedömning 

Stationära oljegrus- och asfaltsverk har enligt BKL riskklass 3. 

En tidigare undersökning visade enbart på höga kloridhalter vilka kan påverka ledningar och 

vattnets smak. Riskklassen blir 4 då inga farliga ämnen misstänks finnas i marken. 

 

 

 

 

Andra prioriteringsgrunder:        

 

 

 

 

 

 

 

Riskklassningsdiagram (nedan) kan användas som stöd vid framtagande av riskklass. Se 

Naturvårdsverkets rapport 4918 (sid 48-49) för information hur det ska användas. 

 

Frågeformuläret skickas via e-post alternativt med post till kommunens 

miljökontor. 
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SMÅ

MÅTTLIGA

STORA

MYCKET

STORA

LÅG/LITEN MÅTTLIG HÖG/STOR MYCKET HÖG/STOR

SPRIDNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

FÖRORENINGARNAS FARLIGHET = F

FÖRORENINGSNIVÅ = N

KÄNSLIGHET/SKYDDSVÄRDE = KoS

RISKKLASS 1

RISKKLASS 2

RISKKLASS 3

RISKKLASS 4

SAMLAD BEDÖMNING - RISKKLASSNING



 



    PROMEMORIA/PM 1(11) 

2010-2011  

  

      

 

  

 

FRÅGEFORMULÄR ANGÅENDE INVENTERING 
AV EVENTUELLT FÖRORENADE OMRÅDEN 

 

 

 

Utrymmet för svaren är inte begränsat. Rutan utökas ju mer du skriver.  

Hoppa mellan svarsrutorna med pil ner eller upp.  

Vid ja och nej frågor, klicka i rätt svarsruta.  

 

Administrativa uppgifter 

 

Verksamhetens namn 

 

Sydetikett AB 

Verksamhetens adress 

 

Testvägen 9, 232 37 Arlöv 

(Organisationsnummer/personnummer) 

 

556233-1883 

Kontaktperson på nuvarande företag 

 

Leif Persson 

Kontaktpersonens telefonnummer 

 

040-432803 

Kontaktpersonens e-post 

 

leif.persson@sydetikett.se 

Verksamhetskod (enligt Förordning 

1998:889 om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd) 

SN17290 

Fastighetsbeteckning 

 

Tågarp 16:5 

Fastighetsägarens namn (om annan än 

verksamheten) 

 

Frasetti Bakverk AB 

Fastighetsägarens adress 

 

Hantverkaregatan 28 232, 34 Arlöv 
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Tidigare lokalisering 

 

1. Har företaget tidigare funnits på annan plats/platser?  

Om JA, ange fastighetsbeteckning, adress och mellan vilka årtal. 

Fasadgatan, Lomma år 1990-1996 

 

2. Vilken typ av verksamhet bedrevs på denna/dessa platser? 

Etikett-tryckeri 

 

 

 

Nuvarande verksamhet 

 

3. Har företaget tidigare haft andra namn? 

 

Pac Supply AB 

4. När startade driften av nuvarande verksamhet? 

 

1983 

5. Beskriv kortfattat dagens verksamhet (processerna) 

 

Trykning av etikett med flexografik samt digitaltryck och konvertering. 

6. Beskriv kortfattat hur verksamheten (processerna) bedrevs tidigare (historiska 

uppgifter). 

 

Trykning av etikett med flexografik samt boktryck och konvertering. 

7. Vilka större förändringar av verksamheten har skett under årens lopp (årtal, 

ändrade processer, reningsmetoder, kemikaliehantering o.s.v.)? 

 

 

Tryckningen har gått från boktryck till flexografik och digitaltryck. Rengöring sker i 

slutna system vad det gäller färgtråg 1996 valsar 1999 samt klichér 2009. 

Restprodukterna skickas för destruering. Klichétillverkning har pågått under åren 

1996-2010. Denna tillverkning har skett i slutet system där restprodukterna har gått 

till destruktion. 

 

8. Hur mycket produceras idag (produkt och mängd). Hur har det förändrats 

från verksamhetens start fram till i dag? 

 

Förbrukning papper år 2010 ca 3 milj kvm. 

9. Ange vilka kemikalier som används i processen. 

 

Färg: oljebaserad, UV-härdad, vattenbaserad, UV-härdad lack, lösningsmedel, olja, 

vattenbaserat tvättmedel 

10. Ange hur använda kemikalier hanteras idag. Bifoga gärna en situationsplan, 

ritning eller liknande som visar förvaring och plats för kemikaliehantering. 
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Situationsplan bifogas   Ja   Nej  

 

 

11. Ange hur använda kemikalier har hanterats tidigare. Bifoga gärna en 

situationsplan, ritning eller liknande som visar plats för tidigare förvaring och 

kemikaliehantering. 

 

Se bilaga 1 "Inspektion 2006-01-20" 

Situationsplan bifogas   Ja   Nej  

 

 

 

Restprodukter, avfall, vatten 

 

12. Hur hanteras processavloppsvattnet idag? 

 

Renas, separeras och skickas för destruktion. 

 

13. Hur har processavloppsvattnet hanterats tidigare? 

 

Renas, separeras och skickas för destruktion. 

 

14. Vilka restprodukter uppkommer i dag och hur hanteras de? 

 

Färg och lackrester som samlas i fat för destruktion. 

 

15. Vilka restprodukter har tidigare uppkommit och hur har de hanterats? 

 

Färg och lackrester som samlas i fat för destruktion. 

 

16. Var finns eventuella upplag, tippar och deponier placerade? Hur gamla är de 

och vad innehåller de? Finns några tecken på läckage? 

 

Finns inga 

 

17. Hur hanteras dagvattnet inom området? 

 

Till dagvattenavlopp. 

 

18. Vilken är recipienten (sjö, vattendrag, hav) för dagvattnet? 

 

Alnarpsån 

 

19. Hur långt är det till recipienten? 

 



    PROMEMORIA/PM 4(11) 

2010-2011  

  

    

 

 

 

0,7 km 

 

 

 

Områdesbeskrivning – mark och byggnader 

 

Bifoga gärna situationskarta och/eller foton. 

 

20. Hur stort är verksamhetsområdet i kvadratmeter? 

 

Lokal ca 1.600 kvm + mark ca 450 kvm för parkeringsmöjligheter för personal på 

asfalterad yta och asfalterad yta för lastning och lossning.  

21. Vilken typ av markanvändning råder inom verksamhetsområdet? 

 

Industrimark 

 

Jordbruksmark 

 

Tätort/bebyggelse 

 

Skogsmark 

 

Parkmark 

 

Övrigt 

 

22. Hur är nuvarande byggnader placerade (använd karta) och hur används de i 

dag?  

 

Se bifogad karta 

23. Hur gamla är byggnaderna som nu finns på området och vad har de tidigare 

använts till? 

 

Byggdes 1994 

24. Har det funnits byggnader på området som nu är rivna? Var har de i så fall 

varit placerade och vad har de använts till? 

 

Byggdes 1974 och brann ner 1994. 

25. Var har det funnits och var finns cisterner/tankar placerade? Ange plats och 

innehåll och om de funnits över eller under markytan.  

 

Enl. vår kunskap så finns det ej några sådana. 

26. Vilket är det dominerande markförhållandet inom området? 

 

 

Täta jordarter (leror, lerhållande moräner, siltjordar med lerskikt, gyttjejordar och 
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de flesta torvjordar) 

 

Normaltäta jordarter (blandkorniga och finkorniga sandiga och sandig-siltiga 

moräner samt silt- och mojordar) 

 

Genomsläppliga jordarter (grovkorniga grusiga moräner samt sand- och 

grusjordar) 

 

Fyllnadsmassor (Kan bestå av många olika material med varierande egenskaper) 

 

Berg (om verksamheten är lokaliserad helt eller delvis på berg) 

 

27. Vilken typ av markanvändning råder inom omgivningen? 

 

Industrimark 

 

Jordbruksmark 

 

Tätort/bebyggelse  

 

Skogsmark 

 

Parkmark 

 

Övrigt 

 

28. Är anläggningsområdet öppet eller inhägnat? 

 

Öppet   Inhägnat  

 

 

29. Hur långt är det till närmaste bostadsbebyggelse? 

 

120 m 

30. Finns några känsliga områden nära fastigheten/anläggningen, (Natura 200, 

vattentäkt, skyddsvärt vatten etc.) Eventuellt avstånd till dessa? 

 

1,8 km till Natura 2000-område. 

31. Finns det för närvarande några planer på förändrad markanvändning? 

 

Nej. 

 

Andra och tidigare verksamheter på fastigheten 

 

32. Har det tidigare funnits eller finns det andra verksamheter på området?  
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Ja   Nej  

 

33. Om ja, ange namnet på dessa och vilken bransch de tillhör. 

 

A. Malmback AB, Umbracom AB, Garbits i Skåne AB, Leif Persson´s Detaljservice, 

Arlövs glasmästeri, Kelva Sport,  

34. Ange ungefärligt startdatum för dessa verksamheter och slutdatum för de 

som nu är nedlagda. 

 

A. Malmback AB, Umbracom AB 1990-idag? 

Garbits i Skåne AB 1999-2001 

Leif Persson´s Detaljservice  

Arlövs glasmästeri fanns på fastigheten 1984. 

Kelva Sport fanns på fastigheten 1984.  

35. Om möjligt, ange vilka som är/har varit verksamhetsutövare samt adress till 

dessa. 

 

      

36. Beskriv kortfattat verksamheterna. 

 

A. Malmback AB och Umbracon AB: Laminering. 

Garbits i Skåne AB: Rengöring av sopkärl i mobil anläggning samt lokal- och 

tomtupprensning. 

37. Ange om möjligt produkter, råvaror och kemikalier. Ange även mängder om 

möjligt. 

 

A. Malmback AB och Umbracon AB: Råvarorna utgjordes 2006 vid maxproduktion av 

25 ton aluminiumfolie, 250 ton papper och kartong, 5 ton vattenbaserat sampolymer 

lim samt 8 ton etylbaserat nitrocellulosalack med 40% torrhalt. 40% torrhalt. Under 

2005 köpte A.Malmback AB och Umbracon AB 2367 kg lacker och lösningsmedel och 

1160 kg lämnades till Sysav för destruktion.  

38. Vilka restprodukter har verksamheterna på området gett upphov till och hur 

har dessa hanterats? Var har de placerats? 

 

A. Malmback AB och Umbracon AB: Miljöfarligt avfall bestod 1996 av ca 200 kg lack 

och limrester. Utöver det utgjordes avfallet av papper och kartong (5 ton), 

aluminiumfolie (1 ton) samt diverse emballage (2 ton). Lösningsmedelsrester från 

kascheringsmaskinen lagrades 2005 i LOTS-behållare som transporterades och togs 

om hand av Sysav Kemi AB. Lösningsmedel förvarades 2005 utomhus i en container 

utan invallning och uppsamling. I närheten av containern fanns en dagvattenbrunn 

som är ansluten till kommunalt dagvattensystem. 

Garbits i Skåne AB: Spillvatten till kommunalt spillvattennät. 
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Undersökningar och efterbehandling 

 

39. Finns tidigare undersökningar gjorda för området (tex provtagningar mark, 

grundvatten, ytvatten, sediment, byggnader och anläggningar)? Beskriv vilka. 

 

Nej. 

40. Vad har i så fall dessa undersökningar visat? 

 

      

41. Är några efterbehandlingsåtgärder planerade eller redan utförda? Beskriv 

vilka. 

 

Nej. 

42. Finns brunnar och undersökningsrör inom området där det är möjligt att ta 

grundvattenprover? Ange läge, typ och skick. Visa gärna på karta. 

 

Ej vad vi känner till. 

43. Har det skett några olyckor eller läckage på anläggningen? Om ja, vilka 

åtgärder har i så fall vidtagits? 

 

Nej. 

 

Övriga uppgifter 

 

44. Vilka övriga uppgifter önskar ni lämna? 

 

Fråga 10 se bilaga 2 "Inspektion 2009-03-30"      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan finns MIFO, Blankett E. I denna blankett görs riskklassningen 

av er fastighet. För att fylla i uppgifterna ta hjälp av MIFO-handboken 

(finns på Naturvårdsverkets hemsida och på Länsstyrelsens hemsida). 
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Blankett E: SAMLAD RISKBEDÖMNING 

Objekt:  Sydetikett AB på fastigheten Tågarp 16:5 Upprättad  

(namn, datum):  Malin Assargård, 2011-05-23 

Id nr: fylls ej i Reviderad  

(namn, datum): fylls ej i 

Verksamhet/bransch:  Tryckeri 

Markera osäkert dataunderlag med (?) 

 
Föroreningarnas farlighet (F) 

Skriv ämne/ämnesgrupp i aktuell ruta.  

Låg Måttlig Hög Mycket hög 

                        

 

 

 

 

 

 
Föroreningsnivå (N) 

Visar vilka medier som är förorenade i dag. Se NV rapport 4918 sid 24-29. Skriv ämne/ämnesgrupp 

i aktuell ruta.  

Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggn/anläggn                         

Mark                   

 

 

      

Grundvatten                   

 

 

      

Ytvatten       

 

      

 

 

            

Sediment                         
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Spridningsförutsättningar 

Från underlagsblankett spridningsförutsättningar. Sätt X eller skriv ämne/ämnesgrupp i aktuell ruta. 

Medium Små Måttliga Stora Mycket stora 

Från byggn/ 

anläggn 

                        

Till byggnader       

 

 

      

 

            

I mark o 

grundvatten 

                  

 

 

      

Till ytvatten             

 

 

            

I ytvatten             

 

 

            

I sediment             

 

 

            

 
Känslighet/skyddsvärde (KoS) 

Markera K för känslighet och S för skyddsvärde i aktuell ruta.  

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggn/anläggn                         

Mark o grundvatten                         

Ytvatten o sediment                         

 

Bedömningen av K/S baseras på markanvändningen:  

vilken är (sätt kryss) [   ] pågående markanvändning, [   ] framtida markanvändning enligt detaljplan, [   ] framtida 

markanvändning enligt översiktsplan.  

 

Kort beskrivning av exponeringssituationerna: 

 

 

 

 

Inventerarens intryck:       
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Objektet förs till   [        ] riskklass 1 ”mycket stor risk” 

(sätt kryss)  [        ] riskklass 2 ”stor risk” 

 [        ] riskklass 3 ”måttlig risk”

 [ X  ] riskklass 4 ”liten risk” 

 

Motivering:  

 Föroreningarnas farlighet 

Då bromerat flamskyddsmedel liknar PCB i struktur och egenskaper (Persson, 2005) bedöms 

farligheten som mycket hög. Aluminium, petroleumprodukter, lacker, färg och lösningsmedel har 

måttlig farlighet. Farligheten är låg för papper och kartong. 

 

 Föroreningsnivå 

Uppgifter om kemikaliemängder visar på mindre mängder av de ämnen med högst farlighet och 

det finns inget som tyder på spill eller olyckor där föroreningar skulle vara aktuella. Utifrån det 

bedöms nivåerna vara låga till måttliga. 

 

 Spridningsrisk 

Eftersom marken innehåller lera som är en mindre genomsläpplig jordart blir spridningsrisken i 

mark och grundvattnet samt till ytvatten liten till måttlig. Grundvattenytan finns nära markytan 

vilket ökar risken för spridning.  

 

 Känslighet & Skyddsvärde 

Fastigheten är asfalterad och ligger i ett industriområde utan grundvattenuttag där människor 

exponeras i liten utsträckning vilket gör att känsligheten bedöms vara måttlig. 

Industriverksamheten har förstört de naturliga ekosystemen så det finns inget skyddsvärt växt- 

och djurliv. Då recipienten Alnarpsån mynnar ut i ett Natura 2000-område med mycket stort 

skyddsvärde blir recipientens skyddsvärde mycket stort. 

 

 Samlad riskbedömning 

Grafisk industri har riskklass 3 enligt BKL. 

Riskklassen blir 4 eftersom det inte finns några uppgifter som antyder någon föroreningsrisk samt 

för att spridningsrisken och känslighet är låga till måttliga. 

 

 

 

 

Andra prioriteringsgrunder:        
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Riskklassningsdiagram (nedan) kan användas som stöd vid framtagande av riskklass. Se 

Naturvårdsverkets rapport 4918 (sid 48-49) för information hur det ska användas. 

 

Frågeformuläret skickas via e-post alternativt med post till kommunens 

miljökontor. 

 

 

 

 

 

 

 

SMÅ

MÅTTLIGA

STORA

MYCKET

STORA

LÅG/LITEN MÅTTLIG HÖG/STOR MYCKET HÖG/STOR

SPRIDNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

FÖRORENINGARNAS FARLIGHET = F

FÖRORENINGSNIVÅ = N

KÄNSLIGHET/SKYDDSVÄRDE = KoS

RISKKLASS 1

RISKKLASS 2

RISKKLASS 3

RISKKLASS 4

SAMLAD BEDÖMNING - RISKKLASSNING



 



    PROMEMORIA/PM 1(11) 

2010-2011  

  

      

 

  

 

FRÅGEFORMULÄR ANGÅENDE INVENTERING 
AV EVENTUELLT FÖRORENADE OMRÅDEN 

 

 

 

Utrymmet för svaren är inte begränsat. Rutan utökas ju mer du skriver.  

Hoppa mellan svarsrutorna med pil ner eller upp.  

Vid ja och nej frågor, klicka i rätt svarsruta.  

 

Administrativa uppgifter 

 

Verksamhetens namn 

 

Fosieplast AB 

Verksamhetens adress 

 

Företagsvägen 27, Arlöv 

(Organisationsnummer/personnummer) 

 

556772-9578 

Kontaktperson på nuvarande företag 

 

Thomas Håkansson 

Kontaktpersonens telefonnummer 

 

040-218140 

Kontaktpersonens e-post 

 

info@fosieplast.se 

Verksamhetskod (enligt Förordning 

1998:889 om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd) 

NFS 2006:9 sewk06 SNI-kod 25:20 

Fastighetsbeteckning 

 

Tågarp 16:45 

Fastighetsägarens namn (om annan än 

verksamheten) 

 

Fosieplast AB 

Fastighetsägarens adress 

 

Företagsvägen 27 
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Tidigare lokalisering 

 

1. Har företaget tidigare funnits på annan plats/platser?  

Om JA, ange fastighetsbeteckning, adress och mellan vilka årtal. 

Ja, Halsringen 2, Agnesfridsvägen 186, 1976-2006 

 

2. Vilken typ av verksamhet bedrevs på denna/dessa platser? 

Laminatarbete 

 

 

 

Nuvarande verksamhet 

 

3. Har företaget tidigare haft andra namn? 

 

Nej 

4. När startade driften av nuvarande verksamhet? 

 

1976 

5. Beskriv kortfattat dagens verksamhet (processerna) 

 

Laminering med glasfiberarmerad polyester genom handupplägning och 

vakuuminjicering. 

6. Beskriv kortfattat hur verksamheten (processerna) bedrevs tidigare (historiska 

uppgifter). 

 

Se ovan 

7. Vilka större förändringar av verksamheten har skett under årens lopp (årtal, 

ändrade processer, reningsmetoder, kemikaliehantering o.s.v.)? 

 

 

Inga 

 

8. Hur mycket produceras idag (produkt och mängd). Hur har det förändrats 

från verksamhetens start fram till i dag? 

 

30 ton/år, har ökat ifrån 3 ton/år 1976 

9. Ange vilka kemikalier som används i processen. 

 

Styren, Aceton 

10. Ange hur använda kemikalier hanteras idag. Bifoga gärna en situationsplan, 

ritning eller liknande som visar förvaring och plats för kemikaliehantering. 

 

Situationsplan bifogas   Ja   Nej  
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11. Ange hur använda kemikalier har hanterats tidigare. Bifoga gärna en 

situationsplan, ritning eller liknande som visar plats för tidigare förvaring och 

kemikaliehantering. 

 

      

Situationsplan bifogas   Ja   Nej  

 

 

 

Restprodukter, avfall, vatten 

 

12. Hur hanteras processavloppsvattnet idag? 

 

Har inget 

 

13. Hur har processavloppsvattnet hanterats tidigare? 

 

Hade inget 

 

14. Vilka restprodukter uppkommer i dag och hur hanteras de? 

 

Brännbart material som CARL F hämtar, Acetonspill som SYSAV hämtar 

 

15. Vilka restprodukter har tidigare uppkommit och hur har de hanterats? 

 

Se ovan 

 

16. Var finns eventuella upplag, tippar och deponier placerade? Hur gamla är de 

och vad innehåller de? Finns några tecken på läckage? 

 

Vi har en container för brännbart, inga läckage 

 

17. Hur hanteras dagvattnet inom området? 

 

Kommunalt 

 

18. Vilken är recipienten (sjö, vattendrag, hav) för dagvattnet? 

 

Alnarpsån 

 

19. Hur långt är det till recipienten? 

 

0,5-1 km 
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Områdesbeskrivning – mark och byggnader 

 

Bifoga gärna situationskarta och/eller foton. 

 

20. Hur stort är verksamhetsområdet i kvadratmeter? 

 

3000 

21. Vilken typ av markanvändning råder inom verksamhetsområdet? 

 

Industrimark 

 

Jordbruksmark 

 

Tätort/bebyggelse 

 

Skogsmark 

 

Parkmark 

 

Övrigt 

 

22. Hur är nuvarande byggnader placerade (använd karta) och hur används de i 

dag?  

 

Bilaga 

23. Hur gamla är byggnaderna som nu finns på området och vad har de tidigare 

använts till? 

 

1968, STENA MILJÖ har ägt dem innan (lager) 

24. Har det funnits byggnader på området som nu är rivna? Var har de i så fall 

varit placerade och vad har de använts till? 

 

Nej 

25. Var har det funnits och var finns cisterner/tankar placerade? Ange plats och 

innehåll och om de funnits över eller under markytan.  

 

Se karta, tanken är sanerad och fylld av förra ägaren 

26. Vilket är det dominerande markförhållandet inom området? 

 

 

Täta jordarter (leror, lerhållande moräner, siltjordar med lerskikt, gyttjejordar och 

de flesta torvjordar) 

 

Normaltäta jordarter (blandkorniga och finkorniga sandiga och sandig-siltiga 

moräner samt silt- och mojordar) 
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Genomsläppliga jordarter (grovkorniga grusiga moräner samt sand- och 

grusjordar) 

 

Fyllnadsmassor (Kan bestå av många olika material med varierande egenskaper) 

 

Berg (om verksamheten är lokaliserad helt eller delvis på berg) 

 

27. Vilken typ av markanvändning råder inom omgivningen? 

 

Industrimark 

 

Jordbruksmark 

 

Tätort/bebyggelse  

 

Skogsmark 

 

Parkmark 

 

Övrigt 

 

28. Är anläggningsområdet öppet eller inhägnat? 

 

Öppet   Inhägnat  

 

 

29. Hur långt är det till närmaste bostadsbebyggelse? 

 

Ca 400 meter 

30. Finns några känsliga områden nära fastigheten/anläggningen, (Natura 200, 

vattentäkt, skyddsvärt vatten etc.) Eventuellt avstånd till dessa? 

 

1,4 km till Natura 2000-område. 

31. Finns det för närvarande några planer på förändrad markanvändning? 

 

Nej 

 

Andra och tidigare verksamheter på fastigheten 

 

32. Har det tidigare funnits eller finns det andra verksamheter på området?  

 

Ja   Nej  

 

33. Om ja, ange namnet på dessa och vilken bransch de tillhör. 
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AB Casco 

STENA MILJÖ AB, lager 

34. Ange ungefärligt startdatum för dessa verksamheter och slutdatum för de 

som nu är nedlagda. 

 

STENA MILJÖ AB flyttade till Malmö 2004. Fosieplast AB köpte fastigheten 2006. 

35. Om möjligt, ange vilka som är/har varit verksamhetsutövare samt adress till 

dessa. 

 

STENA MILJÖ AB 

36. Beskriv kortfattat verksamheterna. 

 

STENA MILJÖ AB - Mottagning och mellanlagring av över 10 ton miljöfarligt avfall per 

år samt lagring och distribution av fotokemikalier. Insamling av restprodukter från 

röntgen, dental, grafisk och fotografisk verksamhet. Verksamheten utökades till att 

även innehålla försäljning, hantering, omlagring och insamling av produkter som 

olja, lösningsmedel, rengöringsmedel, torkmaterial och färg från nämnda branscher  

37. Ange om möjligt produkter, råvaror och kemikalier. Ange även mängder om 

möjligt. 

 

STENA MILJÖ AB - 840 ton fixering, 656 ton framkallare, 83 ton film, 400 kg 

låghaltigt amalgam samt 250 kg höghaltigt amalgam per år.  

38. Vilka restprodukter har verksamheterna på området gett upphov till och hur 

har dessa hanterats? Var har de placerats? 

 

STENA MILJÖ AB - Förbrukad framkallare förvarades i 50000 liters aluminiumtank 

samt i 750 liters plasttankar utomhus på asfalt med avloppsbrunn i närheten. 

Förbrukad fixering förvarades i 3 lågt invallade 10000 liters tankar inomhus 

Förbrukad blekfix förvarades i 1000 liters tankar. 

160 ton olja, 22 kg labavfall samt 240 kg tungmetaller per år. 

Framkallningsbad, fixerbad, blekfixerbad, filmmaterial samt dentalavfall.  

1999 ansökte företaget om hantering av 100 m3 isopropylalkohol (IPA), 100 m3 

fuktvatten innehållande IPA, 30 ton spillolja, 20 ton fast färg i burk, 20 ton 

färgrester, 20 ton färgemballage, 50 ton lösningsmedel, 10 ton aerosoler, 20 ton 

absorbenter, 200 ton torkdukar, 20 ton farligt kontorsavfall, 10 ton batterier, 50 ton 

rengöringsmedel samt 20 ton limavfall per år.  

 

 

 

 

 

Undersökningar och efterbehandling 

 

39. Finns tidigare undersökningar gjorda för området (tex provtagningar mark, 

grundvatten, ytvatten, sediment, byggnader och anläggningar)? Beskriv vilka. 
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STENA MILJÖ har provtagit och sanerat ett par ställen 

40. Vad har i så fall dessa undersökningar visat? 

 

I samband med att verksamheten avvecklades gjordes markprovtagning år 2006 

som visade halter under gränsvärden för MKM. Tidigare har undersökningar i 

samband med utbyggnad 1991 påvisat arsenik, kadmium och silver över 

gränsvärden för KM men under MKM. 

41. Är några efterbehandlingsåtgärder planerade eller redan utförda? Beskriv 

vilka. 

 

Sanering genom transport av överskottsmassor till deponering. 

42. Finns brunnar och undersökningsrör inom området där det är möjligt att ta 

grundvattenprover? Ange läge, typ och skick. Visa gärna på karta. 

 

      

43. Har det skett några olyckor eller läckage på anläggningen? Om ja, vilka 

åtgärder har i så fall vidtagits? 

 

Nej 

 

Övriga uppgifter 

 

44. Vilka övriga uppgifter önskar ni lämna? 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan finns MIFO, Blankett E. I denna blankett görs riskklassningen 

av er fastighet. För att fylla i uppgifterna ta hjälp av MIFO-handboken 

(finns på Naturvårdsverkets hemsida och på Länsstyrelsens hemsida). 

 

 

 

 

 
Blankett E: SAMLAD RISKBEDÖMNING 
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Objekt:  Fosieplast AB på fastigheten Tågarp 16:45 Upprättad  

(namn, datum):  Malin Assargård, 2011-05-23 

Id nr: fylls ej i Reviderad  

(namn, datum): fylls ej i 

Verksamhet/bransch:  Plast 

Markera osäkert dataunderlag med (?) 

 
Föroreningarnas farlighet (F) 

Skriv ämne/ämnesgrupp i aktuell ruta.  

Låg Måttlig Hög Mycket hög 

      :             

 

 

 

 

 

 
Föroreningsnivå (N) 

Visar vilka medier som är förorenade i dag. Se NV rapport 4918 sid 24-29. Skriv ämne/ämnesgrupp 

i aktuell ruta.  

Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggn/anläggn                         

Mark                   

 

 

      

Grundvatten                   

 

 

      

Ytvatten       

 

      

 

 

            

Sediment                         

 

 

 

 
Spridningsförutsättningar 

Från underlagsblankett spridningsförutsättningar. Sätt X eller skriv ämne/ämnesgrupp i aktuell ruta. 

Medium Små Måttliga Stora Mycket stora 
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Från byggn/ 

anläggn 

                        

Till byggnader       

 

 

      

 

            

I mark o 

grundvatten 

                  

 

 

      

Till ytvatten             

 

 

            

I ytvatten             

 

 

            

I sediment             

 

 

            

 
Känslighet/skyddsvärde (KoS) 

Markera K för känslighet och S för skyddsvärde i aktuell ruta.  

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggn/anläggn                         

Mark o grundvatten                         

Ytvatten o sediment                         

 

Bedömningen av K/S baseras på markanvändningen:  

vilken är (sätt kryss) [   ] pågående markanvändning, [   ] framtida markanvändning enligt detaljplan, [   ] framtida 

markanvändning enligt översiktsplan.  

 

Kort beskrivning av exponeringssituationerna: 

 

 

 

 

Inventerarens intryck:       

 

 

 

Objektet förs till   [        ] riskklass 1 ”mycket stor risk” 
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(sätt kryss)  [        ] riskklass 2 ”stor risk” 

 [        ] riskklass 3 ”måttlig risk”

 [ X  ] riskklass 4 ”liten risk” 

 

Motivering:  

 Föroreningarnas farlighet 

Aceton, isopropylalkohol, rengöringsmedel och aerosoler bedöms ha måttlig farlighet. 

Eldningsolja, styren, spillolja, petroleumprodukter, limavfall, lösningsmedel och färger har hög 

farlighet. Farligheten för farligt kontorsavfall samt labavfall är svårt att uppskatta utan att veta dess 

innehåll men utifrån försiktighetsprincipen bedömer jag farligheten som hög. Då amalgam och 

dentalavfall innehåller kvicksilver ses farligheten som mycket hög, vilket även gäller för 

filmmaterial, fixerbad, framkallningsbad och jonbytarmassor samt för bly- och kadmiumbatterier. 

 

 Föroreningsnivå 

En undersökning från 2006 visade på halter under MKM för de eventuella föroreningarna och 

eftersom det inte finns uppgifter om någon förorenande verksamhet efter det bedöms nivån som 

låg. 

 

 Spridningsrisk 

Då marken innehåller lera som är en mindre genomsläpplig jordart blir spridningsrisken i mark och 

grundvattnet samt till ytvatten liten till måttlig. Grunvattenytan finns nära markytan vilket ökar 

risken för spridning.  

 

 Känslighet & Skyddsvärde 

Fastigheten är hårdgjord och inhägnad samt del av ett industriområde utan grundvattenuttag där 

människor exponeras i liten utsträckning. Tillsammans leder det till att känsligheten bedöms som 

måttlig. Skyddsvärdet för områdets mark och grundvatten är litet eftersom det naturliga 

ekosystemet har förstörts genom industriverksamhet och det inte finns något skyddsvärt växt- 

eller djurliv på platsen. Eftersom recipienten mynnar ut i ett Natura 2000-område som har mycket 

stort skyddsvärde blir Alnarpsåns skyddsvärde mycket stort. 

 

 Samlad riskbedömning 

Tillverkning av plast – polyester samt mellanlagrings och sorteringsstation avfall har BKL riskklass 

3. Så länge fastigheten fortsätter utgöras av industriverksamhet hamnar den i riskklass 4 eftersom 

nivåerna är under MKM. Om markanvändningen ändras eller om det sker grävning som kan 

sprida föroreningar bör riskklassen ses över och eventuellt sänkas då det kan förekomma 

föroreningar där halterna överstigen KM. 

 

 

 

 

Andra prioriteringsgrunder:        
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Riskklassningsdiagram (nedan) kan användas som stöd vid framtagande av riskklass. Se 

Naturvårdsverkets rapport 4918 (sid 48-49) för information hur det ska användas. 

 

Frågeformuläret skickas via e-post alternativt med post till kommunens 

miljökontor. 

 

 

 

 

 

 

 

SMÅ

MÅTTLIGA

STORA

MYCKET

STORA

LÅG/LITEN MÅTTLIG HÖG/STOR MYCKET HÖG/STOR

SPRIDNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

FÖRORENINGARNAS FARLIGHET = F

FÖRORENINGSNIVÅ = N

KÄNSLIGHET/SKYDDSVÄRDE = KoS

RISKKLASS 1

RISKKLASS 2

RISKKLASS 3

RISKKLASS 4

SAMLAD BEDÖMNING - RISKKLASSNING
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FRÅGEFORMULÄR ANGÅENDE INVENTERING 
AV EVENTUELLT FÖRORENADE OMRÅDEN 

 

 

 

Utrymmet för svaren är inte begränsat. Rutan utökas ju mer du skriver.  

Hoppa mellan svarsrutorna med pil ner eller upp.  

Vid ja och nej frågor, klicka i rätt svarsruta.  

 

Administrativa uppgifter 

 

Verksamhetens namn 

 

FrontPac AB 

Verksamhetens adress 

 

Företagsvägen 28, Arlöv 

(Organisationsnummer/personnummer) 

 

556498-4275 

Kontaktperson på nuvarande företag 

 

Jörgen Jystrand 

Kontaktpersonens telefonnummer 

 

040-6914020 

Kontaktpersonens e-post 

 

jorgen.jystrand@frontpac.se 

Verksamhetskod (enligt Förordning 

1998:889 om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd) 

SNI-kod? Om det är denna kod så har vi 

inte denna längre eftersom vi tidigare blivit 

nedklassade. 

Fastighetsbeteckning 

 

Tågarp 16:75 

Fastighetsägarens namn (om annan än 

verksamheten) 

 

Fronten AB 

Fastighetsägarens adress 

 

Företagsvägen 28, Arlöv 
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Tidigare lokalisering 

 

1. Har företaget tidigare funnits på annan plats/platser?  

Om JA, ange fastighetsbeteckning, adress och mellan vilka årtal. 

Nej 

 

2. Vilken typ av verksamhet bedrevs på denna/dessa platser? 

      

 

 

 

Nuvarande verksamhet 

 

3. Har företaget tidigare haft andra namn? 

 

SydPac AB 

4. När startade driften av nuvarande verksamhet? 

 

1982 

5. Beskriv kortfattat dagens verksamhet (processerna) 

 

Tillverkning av förpackningar och skyltställ i well och kartong. Även arkning och 

kaschering av wellpapp och offsettryckta ark. 

6. Beskriv kortfattat hur verksamheten (processerna) bedrevs tidigare (historiska 

uppgifter). 

 

Se punkt 5 

7. Vilka större förändringar av verksamheten har skett under årens lopp (årtal, 

ändrade processer, reningsmetoder, kemikaliehantering o.s.v.)? 

 

 

Under hösten 2009 installerades en tryckpress, driftstart december 2009. 

 

8. Hur mycket produceras idag (produkt och mängd). Hur har det förändrats 

från verksamhetens start fram till i dag? 

 

Omsättning 2010 134 miljoner 

9. Ange vilka kemikalier som används i processen. 

 

Se bifogade SDS, Safety data sheet. 

10. Ange hur använda kemikalier hanteras idag. Bifoga gärna en situationsplan, 

ritning eller liknande som visar förvaring och plats för kemikaliehantering. 

 

Situationsplan bifogas   Ja   Nej  
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11. Ange hur använda kemikalier har hanterats tidigare. Bifoga gärna en 

situationsplan, ritning eller liknande som visar plats för tidigare förvaring och 

kemikaliehantering. 

 

Sedan företaget ISO-certifierades ….har vår kemikaliehantering skötts enligt ovan. 

Situationsplan bifogas   Ja   Nej  

 

 

 

Restprodukter, avfall, vatten 

 

12. Hur hanteras processavloppsvattnet idag? 

 

Samlas i mobitainer för destruktion hos behörig firma. 

 

13. Hur har processavloppsvattnet hanterats tidigare? 

 

Se punkt 12. 

 

14. Vilka restprodukter uppkommer i dag och hur hanteras de? 

 

Papper, plast, brännbart, metall, framkallningskemikalier. 

Avfallshantering: 

På gården finns containrar för returmaterial, mjukplast, brännbart osv. som från juni 

2010 tas om hand av IL Recycling (tidigare HA avfall). Även miljöcontainer för 

miljöfarligt avfall finns. Miljöfarligt avfall i form av spillolja, limrester, limvatten från 

rengöring, färg- och sprayburkar, lösningsmedel, batterier samt lysrör. Produkter för 

dagligt bruk får förvaras vid maskinerna. 

 

15. Vilka restprodukter har tidigare uppkommit och hur har de hanterats? 

 

Samma som ovan exklusive tryckeriavfall. 

 

16. Var finns eventuella upplag, tippar och deponier placerade? Hur gamla är de 

och vad innehåller de? Finns några tecken på läckage? 

 

Finns inga enligt vår kunskap. 

 

17. Hur hanteras dagvattnet inom området? 

 

Kommunalt 

 

18. Vilken är recipienten (sjö, vattendrag, hav) för dagvattnet? 

 

Alnarpsån 
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19. Hur långt är det till recipienten? 

 

0,7 km 

 

 

 

Områdesbeskrivning – mark och byggnader 

 

Bifoga gärna situationskarta och/eller foton. 

 

20. Hur stort är verksamhetsområdet i kvadratmeter? 

 

22 900 

21. Vilken typ av markanvändning råder inom verksamhetsområdet? 

 

Industrimark 

 

Jordbruksmark 

 

Tätort/bebyggelse 

 

Skogsmark 

 

Parkmark 

 

Övrigt 

 

22. Hur är nuvarande byggnader placerade (använd karta) och hur används de i 

dag?  

 

Se karta 

23. Hur gamla är byggnaderna som nu finns på området och vad har de tidigare 

använts till? 

 

Tidigare tryckeri 

24. Har det funnits byggnader på området som nu är rivna? Var har de i så fall 

varit placerade och vad har de använts till? 

 

Håkanssons Livsmedel, kötthantering; Berlings tryckeri; Hälsokostcentralen 

25. Var har det funnits och var finns cisterner/tankar placerade? Ange plats och 

innehåll och om de funnits över eller under markytan.  

 

Oljetankar  

Cistern 10000 liter eldningsolja pannrum 1973, 1996, invallad 2000 

Cistern 5000 liter eldningsolja 1996 
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Nätcistern för metallavfall förorenat med skärvätska hade otäta kranar 2006 

Betongcistern 6100 liter bensin under jord 1979 samt 1989 

Tank 6000 liter motorbrännolja utomhus 1972 

Tank 9000 liter olja till motorer, växellådor, tryckluft samt kylning inomhus 1972 

26. Vilket är det dominerande markförhållandet inom området? 

 

 

Täta jordarter (leror, lerhållande moräner, siltjordar med lerskikt, gyttjejordar och 

de flesta torvjordar) 

 

Normaltäta jordarter (blandkorniga och finkorniga sandiga och sandig-siltiga 

moräner samt silt- och mojordar) 

 

Genomsläppliga jordarter (grovkorniga grusiga moräner samt sand- och 

grusjordar) 

 

Fyllnadsmassor (Kan bestå av många olika material med varierande egenskaper) 

 

Berg (om verksamheten är lokaliserad helt eller delvis på berg) 

 

27. Vilken typ av markanvändning råder inom omgivningen? 

 

Industrimark 

 

Jordbruksmark 

 

Tätort/bebyggelse  

 

Skogsmark 

 

Parkmark 

 

Övrigt 

 

28. Är anläggningsområdet öppet eller inhägnat? 

 

Öppet   Inhägnat  

 

 

29. Hur långt är det till närmaste bostadsbebyggelse? 

 

100 m 

30. Finns några känsliga områden nära fastigheten/anläggningen, (Natura 200, 

vattentäkt, skyddsvärt vatten etc.) Eventuellt avstånd till dessa? 

 

1,3 km till Natura 2000-område 
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31. Finns det för närvarande några planer på förändrad markanvändning? 

 

Nej 

 

Andra och tidigare verksamheter på fastigheten 

 

32. Har det tidigare funnits eller finns det andra verksamheter på området?  

 

Ja   Nej  

 

33. Om ja, ange namnet på dessa och vilken bransch de tillhör. 

 

NIHAB Nordisk Industrihydraulik AB, metallbearbetning i form av borrning, kapning, 

fräsning 

Svensk Grundundersökning, 

Ingersoll - Rand AB,  

Berlings Grafiska AB, tryckeri 

Welex AB 

Håkanssons Livsmedel AB 

34. Ange ungefärligt startdatum för dessa verksamheter och slutdatum för de 

som nu är nedlagda. 

 

NIHAB Nordisk Industrihydraulik AB 1994-idag 

Svensk Grundundersökning 

Ingersoll - Rand AB  

Berlings Grafiska AB 198X-1999 

Welex AB 

Håkanssons Livsmedel AB -1996 

Hälsokostcentralen -1979 

35. Om möjligt, ange vilka som är/har varit verksamhetsutövare samt adress till 

dessa. 

 

      

36. Beskriv kortfattat verksamheterna. 

 

NIHAB Nordisk Industrihydraulik AB - Metallbearbetning genom borrning, kapning 

och fräsning av stål och aluminium 

Svensk Grundundersökning 

Ingersoll - Rand AB  

Berlings Grafiska AB - Tryckeri med sättning och reproverksamhet 

Welex AB 

Håkanssons Livsmedel AB - Kötthantering 

Hälsokostcentralen 

37. Ange om möjligt produkter, råvaror och kemikalier. Ange även mängder om 

möjligt. 
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NIHAB Nordisk Industrihydraulik AB - Stål, aluminium, smörjolja, hydraulolja, 

kylvätskeemulsion, tvätt- och rengöringsmedel. 

Svensk Grundundersökning - Thinner, Tvättfotogen, Motorbrännolja, Gasflaskor 

Ingersoll - Rand AB - 

Berlings Grafiska AB - 3700 liter framkallare, 4000 liter fixering, 4700 kg tryckfärger, 

6500 kg isopropanol, 100 kg färgborttagningsmedel (>30% trikloretylen), 3800 liter 

tvättmedel med höga aromathalter, 50000 m2 fotofilm samt 9000 m2 fotopapper 

per år. 

Welex AB - 

Håkanssons Livsmedel AB - 

Hälsokostcentralen -  

38. Vilka restprodukter har verksamheterna på området gett upphov till och hur 

har dessa hanterats? Var har de placerats? 

 

NIHAB Nordisk Industrihydraulik AB - 2000 kg kylvätskeemulsion per år som tas om 

hand av SYSAV KEMI. 

Svensk Grundundersökning - 

Ingersoll - Rand AB -  

Berlings Grafiska AB - 70 liter Spillolja som förvarades i fat uppallat på asfalt under 

tak samt 1600 liter Lösningsmedel hämtades av Kemiavfall per år; begagnad 

Fixering och Framkallare förvarades i 500 liters plasttankar inomhus utan invallning 

nära golvbrunn och kördes 50 m med truck till STENA MILJÖ AB som även tog hand 

om 120-180 kg film per år; Använda torktrasor förvarades i tunnor utan lock på och 

tvättades av Alba Textil 

Welex AB - 

Håkanssons Livsmedel AB - 

Hälsokostcentralen -  

 

 

 

 

 

Undersökningar och efterbehandling 

 

39. Finns tidigare undersökningar gjorda för området (tex provtagningar mark, 

grundvatten, ytvatten, sediment, byggnader och anläggningar)? Beskriv vilka. 

 

Nej 

40. Vad har i så fall dessa undersökningar visat? 

 

      

41. Är några efterbehandlingsåtgärder planerade eller redan utförda? Beskriv 

vilka. 

 

      

42. Finns brunnar och undersökningsrör inom området där det är möjligt att ta 
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grundvattenprover? Ange läge, typ och skick. Visa gärna på karta. 

 

      

43. Har det skett några olyckor eller läckage på anläggningen? Om ja, vilka 

åtgärder har i så fall vidtagits? 

 

Nej. 

 

Övriga uppgifter 

 

44. Vilka övriga uppgifter önskar ni lämna? 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan finns MIFO, Blankett E. I denna blankett görs riskklassningen 

av er fastighet. För att fylla i uppgifterna ta hjälp av MIFO-handboken 

(finns på Naturvårdsverkets hemsida och på Länsstyrelsens hemsida). 

 

 

 

 

 
Blankett E: SAMLAD RISKBEDÖMNING 

Objekt:  FrontPac AB på fastigheten Tågarp 16:75 Upprättad  

(namn, datum):  Malin Assargård, 2011-05-23 

Id nr: fylls ej i Reviderad  

(namn, datum): fylls ej i 

Verksamhet/bransch:  Förpackningstillverkning 

Markera osäkert dataunderlag med (?) 

 
Föroreningarnas farlighet (F) 

Skriv ämne/ämnesgrupp i aktuell ruta.  

Låg Måttlig Hög Mycket hög 
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Föroreningsnivå (N) 

Visar vilka medier som är förorenade i dag. Se NV rapport 4918 sid 24-29. Skriv ämne/ämnesgrupp 

i aktuell ruta.  

Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggn/anläggn                         

Mark                   

 

 

      

Grundvatten                   

 

 

      

Ytvatten       

 

      

 

 

            

Sediment                         

 

 

 

 
Spridningsförutsättningar 

Från underlagsblankett spridningsförutsättningar. Sätt X eller skriv ämne/ämnesgrupp i aktuell ruta. 

Medium Små Måttliga Stora Mycket stora 

Från byggn/ 

anläggn 

                        

Till byggnader       

 

 

      

 

            

I mark o 

grundvatten 

                  

 

 

      

Till ytvatten             
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I ytvatten             

 

 

            

I sediment             

 

 

            

 
Känslighet/skyddsvärde (KoS) 

Markera K för känslighet och S för skyddsvärde i aktuell ruta.  

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggn/anläggn                         

Mark o grundvatten                         

Ytvatten o sediment                         

 

Bedömningen av K/S baseras på markanvändningen:  

vilken är (sätt kryss) [   ] pågående markanvändning, [   ] framtida markanvändning enligt detaljplan, [   ] framtida 

markanvändning enligt översiktsplan.  

 

Kort beskrivning av exponeringssituationerna: 

 

 

 

 

Inventerarens intryck:       

 

 

 

Objektet förs till   [        ] riskklass 1 ”mycket stor risk” 

(sätt kryss)  [ X  ] riskklass 2 ”stor risk” 

 [        ] riskklass 3 ”måttlig risk”

 [        ] riskklass 4 ”liten risk” 

 

Motivering:  

 Föroreningarnas farlighet 

Mycket hög farlighet bedöms trikloretylen samt fotofilm, fotopapper, fixering, framkallare, plåt och 

jonbytarmassor ha. Hög farlighet har aromatiska kolväten, lösningsmedel, lim, 

petroleumprodukter, smörjolja, eldningsolja, spillolja, bensin, skärvätska, kylvätskeemulsion och 

färger. Isopropanol, tvätt- och rengöringsmedel samt citosol har måttlig farlighet. 
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 Föroreningsnivå 

Tryckeriverksamhet där det förekom föroreningar med mycket hög farlighet fanns på fastigheten i 

nästan 20 år. Under den tiden kan spill och läckage ha förekommit som givit upphov till 

föroreningar. På fastigheten har även risk för läckage av skärvätska funnits under upp till cirka 15 

års tid. 

 

 Spridningsrisk 

Då marken innehåller lera som är en mindre genomsläpplig jordart blir spridningsrisken i mark och 

grundvattnet samt till ytvatten liten till måttlig. Grundvattenytan finns nära markytan vilket ökar 

risken för spridning.  

 

 Känslighet & Skyddsvärde 

Känsligheten för mark och grundvatten på områdets klassas som måttlig då det är ett inhägnat 

industriområde med hårdgjord yta där människor exponeras i liten utsträckning och inget 

grundvattenuttag sker. Skyddsvärdet för områdets mark och grundvatten är litet eftersom det 

naturliga ekosystemet har förstörts genom industriverksamhet och det inte finns något skyddsvärt 

växt- eller djurliv på platsen. Natura 2000-området som finns i västra delen av Burlövs kommun 

har däremot ett mycket stort skyddsvärde. Fastighetens recipient för dagvatten är Alnarpsån som 

mynnar i Natura 2000-området och får av den anledningen mycket högt skyddsvärde.  

 

 Samlad riskbedömning 

Liknande verksamheter inom grafiska branschen har hamnat i riskklass 3 enligt BKL. Då det även 

förekommer risk för läckage av skärvätska bör föroreningssituationen ses över. Det är viktigt med 

tanke på att recipienten för dagvatten mynnar i ett Natura 2000-område. Fastigheten får därför 

riskklass 2. 

 

 

 

 

Andra prioriteringsgrunder:        

 

 

 

 

 

 

 

Riskklassningsdiagram (nedan) kan användas som stöd vid framtagande av riskklass. Se 

Naturvårdsverkets rapport 4918 (sid 48-49) för information hur det ska användas. 

 

Frågeformuläret skickas via e-post alternativt med post till kommunens 

miljökontor. 
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SMÅ

MÅTTLIGA

STORA

MYCKET

STORA

LÅG/LITEN MÅTTLIG HÖG/STOR MYCKET HÖG/STOR

SPRIDNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

FÖRORENINGARNAS FARLIGHET = F

FÖRORENINGSNIVÅ = N

KÄNSLIGHET/SKYDDSVÄRDE = KoS

RISKKLASS 1

RISKKLASS 2

RISKKLASS 3

RISKKLASS 4

SAMLAD BEDÖMNING - RISKKLASSNING
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