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Acceptans och kommunikation - Renare Mark, mars -05

Hur förklarar man risker för 
personer som bor på en 

förorenad fastighet? 

Om bidragssystemet och ovissheten av att 
bo på ett förorenat område

Erfarenheter från två f.d. ytbehandlingsindustier inom 
villaområden i Halland

� Johan Asplund, Länsstyrelsen Halland
� Lena Torin, Golder Associates AB

F.d. Kromverken, Halmstad
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Projektbeskrivning

� Gamla Kromverken i Falkenberg
� Medelstor ytbehandling 1950 – 1969, mitt i villaområde
� Vårdslös kemikaliehantering, ingen processvattenrening
� Byggnaderna revs, marken sanerades ej, bäck sanerades
� Bostad sedan 1974

� Eketånga Mekaniska i Halmstad
� Mindre ytbehandling 1945 – 1992, först i lantmiljö, sedan i villaområde
� Kombinerad verkstad och bostad under verksamhetstiden 
� Byggnader med spår - fläckar på betonggolv

� Källaren i bostadshuset
� Garaget (f.d. verkstad)

� Ingen processvattenrening under merparten av verksamhetstiden

� Båda - Mycket stor risk för förorening, riskklass 1.
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Gamla Kromverken då och idag 
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F.d. Eketånga mekaniska då och idag 
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Från inventering till undersökning

� Fastighetsägarkontakt innan 
inventeringen offentliggörs

� Kommunen involveras tidigt
� Tydlighet mot fastighetsägarna 

rörande vad som händer, när det 
händer och varför

� Möten med de boende i områdena
� Förklarat bidragsprocessen och 

dess osäkerheter

XRF-mätning, Eketånga

Provtagning, Eketånga
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Vad visade undersökningarna? 

� Föroreningar Kromverken
� Förorenad jord, grundvatten och 

inomhusluft
� Nickel, cyanid, olja och klorerade 

lösningsmedel

� Föroreningar Eketånga mekaniska
� Förorenad ytjord och betonggolv
� Nickel och krom inkl. sexvärt krom

� Bedömning
� Förhållandevis höga halter
� Förhållandevis små volymer
� EBH-behov för båda
� Angeläget undvika utdragen EBH-

process

Missfärgad jord, Kromverken

Missfärgat golv, Eketånga
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Reaktioner efter redovisning av resultat

� Redovisningsmöten, kopior av rapporterna, hembesök
� Mycket olika reaktioner:

� Vad händer med fastighetens värde? 
� Jobbigt att pekas ut, skuld, oro, förnekelse...

� Svårt skriva rapport som både myndigheter och lekmän är 
nöjda med, svårt förklara osäkerheter och metodproblem

� Förstår inte förkortningar och symboler (< t.ex.)
� Är det farligt eller ej?
� Blir det sanering? När?
� Vad händer om vårt hus måste rivas?

� Tidningar, TV och radio tolkar olika….
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Tidningsklipp - Kromverken

Efter redovisningsmötet....

olika tolkningar...

Före undersökning…
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Tidning-Kromverken

Efter kompletteringar 
och riskbedömning

Under våren innan riskbedömning…

Luftmätning, Kromverken
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Tidningsklipp- Eketånga

Före undersökning…

Efter 
under-
sökning…
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EketångaEfter kompletteringar och riskbedömning

Trädgård, Eketånga

Grönsaksland, Eketånga
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Riskkommunikation

� Kommunicering av resultaten
� Var ärlig! Erkänn osäkerheter, försök förklara bakgrunden till 

osäkerheterna
� Försökt ha öppet synsätt, beakta även ekonomi, psykologi mm 

men ändå inte lova för mycket
� Hälsoundersökningar 
� Positivt med tydlig uppdelning konsult - myndighet. Myndigheter 

”medskyldiga”, konsulten oberoende - ger projektet trovärdighet
� Problem

� Fastighetsägarna extra utsatta vid kommunicering, möten, 
media mm. ”Glömmer mellan varven”

� Kommunicering till fastighetsägare, omgivning och media ställer 
olika krav
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Bidragssystemet

� Bidragssystemet är positivt men…
� Skapar osäkerhet - fastighetsägare och byråkrater
� Lst vet ej var/om projektet landar när man drar igång 
� Mardrömsscenario - lite föroreningar, inget bidrag men sänker 

fastighetsvärdet - kan på sikt påverka inventeringsarbetet

� Förbättringar:
� Måste beakta alla aspekter vid bedömning om åtgärd - inte bara 

halter och volymer!
� ”Letter of intent” från SNV i ett tidigt skede

� Förhållandena i Falkenberg och Halmstad troligen vanliga
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Avslutning

� Vad händer nu?
� Åtgärdsutredningar pågår/på gång
� Fastigheterna har sänkt taxeringsvärde 
� Förhoppningsvis sanering under 2006

� Frågor?
� Johan Asplund - 035-13 22 52/035-181181
� Malin Sundler - 035-132266
� Stefan Johansson - 035-132151
� Lena Torin - 031-7008235


