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Syftet med materialet är att det ska utgöra ett un-
derlag för den kommunomfattande översiktsplanen. 
Riktlinjer och strategier ska arbetas in i denna.

Allmänt

miljöstörande verksamhet har funnits på platsen t ex 
bensinstationer, industrier, skrotupplag. Byggnader kan 
vara förorenade av den verksamhets som bedrivits 
eller material i byggnader. Med förorenade områden 
avses också nedlagda deponier.  Som nedlagda de-
ponier räknas avfallsupplag som inte längre är i drift. 
(Kommunala och privata).

Vid misstanke om att ett område kan vara förorenat 
skall obkektets status alltid utredas. Efterbehandling av 
ett område är anmälningspliktigt enligt miljöbalken.

Ansvarig för undersökning och efterbehandling är i 
första hand den som orsakat föroreningen, i andra 
hand fastighetsägaren. Efterbehandlingsansvaret inne-
bär att den ansvarige i skälig omfattning ska utreda 
föroreningssituationen och utföra de åtgärder som 
behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa 
eller miljön.

Inledning
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Miljökvalitetsmål
Nationellt mål
Förorenade områden ingår i det nationella miljökvali-
tetsmålet Giftfri miljö:

Målet har följande precisering: 

Etappmål har ännu inte fastställts. Förslaget är följande:

• Minst 25 % av områdena med mycket stor risk för 
människors hälsa eller miljön är åtgärdade år 2025.

• Minst 15 % av områdena med stor risk för männis-
kors hälsa eller miljön är åtgärdade år 2025.

• Användningen av annan teknik än schaktning följt av 
deponering, utan föregående behandling av mas-
sorna, har ökat år 2020.

Andra mål är där förorenade områden utgör en viktig 
faktor för måluppfyllelse är ”god bebyggd miljö” och 
”grundvatten av god kvalitet”. När det gäller den 
bebyggda miljön är riktlinjerna för förorenad markå-
tervinning och hushållning med naturresurser viktiga. 
Motsvarande gäller för grundvatten som ska ge en 
säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra 
till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vat-
tendrag.
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Regionala mål
Det regionala miljömålet för Giftfri miljö sammanfal-
ler med det nationella målet. I länsstyrelsens åtgärds-

åtgärder för förorenade områden för perioden 2016-
2020. Flera av åtgärderna är knutna till de föreslagna 
nationella etappmålen. Bland annat ska alla förorenade 
områden orsakade av pågående verksamheter risk-
klassas, och förorenade områden i risklass 1 och 2 ska 
under programperioden saneras i en omfattning som 
styr mot de nationella föreslagna etappmålen.

Länsstyrelsen har konstataterat att den nuvarande 
takten i arbetet med att åtgärda förorenade områ-
den är mycket långsam i förhållande till problemets 
omfattning.

Lokala mål
De nationella och regionala miljömålen utgör också 
Gislaveds kommun ställningstagande när det gäller 
förorenad mark och kommunen har gjort åtaganden i 
det regionala åtgärdsprogrammet Hälsanns miljömål. 
I den nuvarande kommunomfattande översiktsplanen, 

• Mark inom tätorter ska kunna exploateras efter 
sanering

• På mark utanför tätorterna bör exploatering på 
förorenad mark undvikas

• Förorenad mark som påtagligt riskerar att påverka 
miljön ska saneras.  
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Föroreningar som hamnat i mark, grundvatten el-
ler sediment blir ofta kvar under lång tid. Sprid-
ningen är långsam och påverkas av nederbörd, 
grundvattenrörelser och biologiska processer. 
Olika mänskliga aktiviteter kan också påverka 
spridningen.

Riskerna måste uppmärksammas den dag man vill 
förändra markanvändningen.

Tungmetaller som bly, koppar och zink samt or-
ganiska föroreningar som polycykliska aromatiska 
kolväten (PAH) är vanliga. Många föroreningar 
påverkar människan på lång sikt men också akuta 
effekter kan förekomma. Till exempel vid nedlagda 
träimpregneringsanläggningar kan det förekomma 
så höga halter av arsenik att det kan innebära 
akuta effekter på personer som bara får i sig 
några få gram av jorden.

Bly är en metall som haft en omfattande använd-
ning i färg, i mynt, i kokkärl och konservburkar, 
som bensintillsats och i ammunition. Redan 
mycket låga doser av bly ger skador på nervsys-
temet. Hjärnans utveckling hos foster påverkas av 
blodblyhalten. 

PAH uppkommer vid ofullständig förbränning (bil-
-

ner av petroleumprodukter, i asfalt, i stenkolstjära 
och kreosot (träimpregneringsmedel). Exponering 
av vissa former av PAH kan orsaka cancer. PAH 
kan också ha akut giftpåverkan på vattenorganis-
mer.

Trikloretylen, tri är ett klorerat lösningsmedel 
som använts i stor omfattning som avfettnings-
medel inom verkstadsindustrin eller som tvätt-
kemikalie i kemtvättar. Ämnet som förbjöds 1995 

inre organ. Ämnet har också cancerframkallande 
egenskaper hos människor och djur. 

Förorening och risker

Skyddsobjekt

En risk föreligger när föroreningar 
från en källa (jord, grundvatten, 
sediment, byggnader och anläggning-
ar) frigörs och via olika transportvä-
gar sprids och exponerar skyddsob-
jekt (människa,miljö, naturresurser) 
så att en negativ effekt kan uppstå.

TransportvägarFöreningskälla

föroreningar i
olika medier

spridning i mark,
vatten och luft

människa, miljö
och naturresurser
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Riskbedömning
Riskbedömning av förorenade områden genom-
förs enligt en nationell metodik som resulterar i 
en riskklassning, Metodik för Inventering av Föro-
renade Områden, MIFO. Bedömingen genomförs 
i två faser; fas 1 omfattar endast inventerande 
åtgärder medan fas 2 innebär att undersökningar 

faserna görs en sammanvägd bedömning av 
föroreningarnas farlighet för hälsa och miljö, hur 
förorenat objektet är, hur snabbt föroreningar 
kan spridas i olika medier, risken att människor 
utsätts för föroreningarna och området skydds-
värde. Bedömningen resulterar i en riskklassning 
enligt nedanstående indelning: 

Riskklass 1 - mycket stor risk
Riskklass 2 - stor risk
Riskklass 3 - mindre risk
Riskklass 4 - liten risk

Riskklassningen är mycket betydelsefull för vilka 
krav som ställs på åtgärder och vilka möjligheter 

Oberoende av riskklassningen så måste frågan om 
eventuellt förorenad mark redas ut vid köp och 
försäljning av mark, detaljplanläggning och exploa-
tering. Finns inte ansvarig verksamhetsutövare så 
kan fastighetsägare vara ansvarig för att förorenad 
mark saneras om fastigheten förvärvats efter 
1998-12-31. Detta kräver att undersökningar ofta 
behöver göras i samband köp och försäljning av 
mark.

Ansvar för att sanera
Principen om ”förorenaren betalar” gäller i fråga 
om vem som ska ansvara för att ett förorenat 
område blir sanerat. Den verksamhetsutövare 
som har orsakat föroreningen ska också undersö-
ka omfattningen av föroreningen och sanera den. 

till föroreningen och blir då solidariskt ansvariga. 
Ansvar för föroreningar som skett innan 1969, då 
den svenska miljöskyddslagen infördes, kan nor-
malt inte utkrävas. Om ingen ansvarig verksam-

fastighetsägaren bli ansvarig. Förutsättningarna är 
att fastigheten har förvärvats efter 31/12 1998 
och då känt till eller borde känt till föroreningen. 

-
sieras via statliga bidrag.    
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-
kommit från 1940-talet fram till 1980-talet, huvudsak-
ligen genom utsläpp, deponering, utfyllnad, spill eller 
olyckshändelser vid olika typer av industriell verksam-
het.

Hittills har genom inventeringar av länsstyrelsen och 
kommunen drygt 500 objekt registrerats som po-
tentiellt förorenade områden i kommunen. Objekten 
utgörs både av pågående verksamheter och av områ-

30-tal nerlagda deponier som kommunen är ansvarig 
för. Att objektet registrerats behöver inte betyda att 
området är förorenat utan endast att verksamhet 
pågår eller har bedrivits där som kan medföra föro-
reningar. Av de registrerade objekten har hittills 111 
stycken riskklassats enligt metodik för inventering 

närvarande fem objekt:

• Lacko, Anderstorp   
• fd Acrimo/Metallhyttan, Anderstorp, 
• Impregneringsanläggning i Norlida, norr om Gis-

laved
• Erlandssons Metallfabrik AB, EMAB, Anderstorp
• Enoc System AB, Älgarem, Anderstorp

24 trikloretylenanvändare, 6 kemiska ytbehandlings-
industrier, 5 kemtvättar, 2 plastindustrier samt ett av 
vardera gjuteri, garveri, skrothandel, industrideponi, 
träimpregnering, betning av säd, bensinstation och ke-
misk industri. Bland de objekt som inte är riskklassade 

Det stora antalet riskklassade objekt inom metallindu-
strisektorn beror på stor del på att det är den domi-
nerande branschsektorn i kommunen och att dessa i 
stor utsträckning använt klorerade lösningsmedel för 
avfettning och/eller bedrivit ytbehandling av metaller. 
Det betyder också att trikloretylen och tungmetaller 
är vanligt förekommande föroreningar. Arsenik och 
kreosot är andra föroreningar som hittas i områden 
där träimpregneringsverksamhet förekommit, blyföre-
komster hittas i anslutning till skjutbanor och bensin-
stationer samt PCB som förekommer i byggnader från 
åren 1956-1973. 

De förorenade områden är till stor del lokaliserade 
till tätorter och samhällen där Anderstorp och dess 

fyra av de för närvarande fem objekten i riskklass 1. 
Denna situation bidrar också till att Anderstorpsån 
inte uppnår vare sig god ekologisk eller kemisk status 
enligt EU:s ramdirektiv för vatten.   

Föroreningssituationen i kommunen
Genomförda saneringar
Saneringar av förororenade områden har genomförts 
under åren. Några exempel:

• Gamla Galvano, Anderstorp, cyanid och tungmetaller, 
2000

• Acrimo och Metallhyttan, Anderstorp, delsanering, 
2009

• Vida Hestra, träimpregneringsanläggning 2010
• Calles Färghandel/Netto, Gislaved, tungmetaller mm 

2012
• Skeppshults Bruk, delsanering 2015
• Gripen 9 och 10, Gislaved, PCB i mark 2015
• Isaberg Rapid, Hestra, skyddsåtgärder mot Hylteån, 

pågår.
• SPI Miljösaneringsfond AB, SPIMFAB, inventerade alla 

bensinstationer nedlagada mellan 1969 och 2004. 
  - 10 undersöktes varav 4 sanerades i 
  Gislaveds kommun 
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Kommunen ansvarar för att planlägga användningen av 
mark och vatten. Enligt plan- och bygglagen, PBL, får 
mark användas för bebyggelse endast om marken från 
allmän synpunkt är lämplig för ändamålet med hänsyn 
till bland annat de boendes hälsa och säkerhet. Det är 
kommunens ansvar att utreda om marken är lämplig 
för det tänkta ändamålet. Denna lämplighetsbedöm-
ning görs antingen genom upprättande av detaljplan/
områdesbestämmelser och/eller genom prövning av 
bygglov eller förhandsbesked. 

I översiktsplanen ska en övergripande beskrivning 
av situationen med förorenade områden i kommunen, 
ges. Vidar bör ställningstagande göras till hur kommu-
nen kommer att hantera förorenade områden i den 
fortsatta plan- och lovprocessen, exempelvis hur föro-

-
ga respektive nya detaljplaner eller vid bygglov utanför 
detaljplanelagt område. Strategiska inriktningar för 
arbetet kan också anges i översiktsplanen. I fördju-
pade översiktsplaner
områden där särskilda förutsättningar eller behov av 

I detaljplanearbetet måste det utredas om förorening-
ar förekommer, i vilken omfattning och vilka åtgärder 
som behövs. När en detaljplan antas ska det vara 
säkerställt att marken är lämplig för det ändamål som 
anges i detaljplanen, och ett antagande av detaljplanen 
innebär att kommunen garanterar detta. Det kom-
munala ansvaret för detaljplanens genomförbarhet är 
långtgående. Innan en detaljplan som berör ett föro-
renat område antas måste därför undersöknings- och 
utredningsskedet vara avklarat. Man ska dessutom i en 
åtgärdsutredning ha utrett hur man ska åtgärda föro-
reningen och vad det kommer att kosta. Åtgärderna 
behöver vara så preciserade att det går att bedöma 
om det är realistiskt och rimligt att genomföra dem. 
Det är först då man vet om marken kan bli lämplig 
för ändamålet eller inte. De åtgärder som krävs för 
att göra marken lämplig för detaljplanens ändamål bör 
sedan i första hand genomföras innan detaljplanen 
antas så att marken vid antagandet är lämplig för det 
ändamål som anges.

Om föroreningsfrågan inte är utredd i detaljplan eller 
om området inte omfattas av detaljplan så ska i sam-
band med bygglov frågan om föroreningar hanteras 
av tillsynsmyndigheten. Det behöver inte betyda att 
bygglovet nekas men sökanden utgör verksamhetsut-
övare enligt miljöbalkens mening och krav på åtgärder 
kan ställas av tillsynsmyndigheten. 

Fysisk planering
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Restriktioner för markanvändning
Föroreningshalter som överskrider Naturvårdsver-
kets riktvärden begränsar markanvändningen. De är 
generella riktvärden och är beräknade för att kunna 
användas i hela landet och för ett stort antal situatio-
ner. De tar inte hänsyn till samverkanseffekter mellan 

-
betade för två typer av markanvändning.

Känslig markanvändning KM

Mindre känslig markanvändning MKM

-
värden tas fram. De beräknas när inte de generella 
riktvärdena är tillämpliga samt när generella riktvär-
den saknas för aktuella ämnen. De tar hänsyn till de 
förhållanden (t. ex. vad gäller geologi/hydrogeologi och 
människors exponering) som råder vid det aktu-
ella området. Vissa typer av verksamheter kan vara 
förenade med särskilda restriktioner för den fram-
tida markanvändningen områden med särskilt stort 
skyddsbehov. Det kan vara vattenskyddområden eller 
områden i vilka verksamhet bedrivits där det är svårt 
att avgöra vilka typer av säkerhetsåtgärder som krävs 
för framtiden. Exempel på detta är nedlagda deponier.
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Bilaga 1 Kartbilaga – riskklassade områden 
(1-3) inom Gislaveds kommun
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Bilaga 2 Nedlagda avfallsdeponier
Namn Nr

Fd Broarydstippen 0

Fd Tyngeltippen 1

Burserydstippen 2

Refteletippen 3

Hestra avloppsreningsverk 4

Fd Villstadstippen 5

Fd Nissaforsvägens tipp (Moen) 6

Fd Broarydstippen 7

Fd Våthultsvägens avfallsdeponi 8

Fd Skeppshultstippen 9

Fd Deponi på Burseryds stom 2:50 10

Fd Stengårdshults avfallsdeponi 11

Fd Sunnaryds soptipp 12

Fd Skedets soptipp 13

Fd Tallberga soptipp 14

Bjärsvedstippen 15

Fd Stenbrohulttippen, Anderstorp 16

Fd Valdshults avfallsdeponi 17

Fd Smålandsstenarstippen 18

Fd Reftele stentipp 19

Fd NIAB:s 20

Slamdeponi Buskegård 2:28 21

Fd Deponi itill motorbanan i Anderstorp 22

Namn Nr

Fd Hällabäckstippen 23

Fd Slamdeponi Lövås 24

Fd Kållerstadstippen 25

Fd Gyllenforstippen 26

Fd Brännburens soptipp 27

Fd Tallåsen 28

Fd Slamdeponi Ekenäs 29

Isberga 30

Båraryds skola 31

Rondellen Reftele 32
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Trikloretylen, tri
Trikloretylen, ofta förkortat till tri, är ett klorerat 
organiskt lösningsmedel som använts i mycket stor 
omfattning som avfettningsmedel inom verkstadsin-
dustrin och i kemtvättar. Ämnet är sannolikt cancer-
framkallande och kan påverka centrala nervsystemet. 
Nedbrytningen går långsamt och nedbrytningsproduk-
terna är också farliga. Tri förbjöds 1995, men viss an-

vändningen fortsatte genom möjligheter att få dispens. 
Tri är tyngre än vatten och kan i marken förekomma 
som bundet till organiskt material, som fri fas i jord-
porer, som löst i grundvatten eller som gas. Ämnet har 
en komplicerad spridningsbild och är svårt att kart-
lägga i jord och grundvatten. Tri i fri fas kan sprida sig 

sig via sprickbildningar i berg eller avgå som gas och i 
ovanliggande byggnader.     

Bilaga 3 – Om trikloretylen
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Bilaga 4 
Utdrag ur: Inventering av förorenade områden i Gislaveds kommun

Länsstyrelsen i Jönköpings län
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Utdrag ur: Förorenade områden i den fysiska planeringen
- en vägledning

Länsstyrelsen i Östergötland

Bilaga 5
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