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1 Bakgrund, mål, strategi och organisation 

1.1 Länet i ett efterbehandlingsperspektiv 

1.1.1 Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Ett områdes geologi är en viktig faktor vid riskbedömning av föroreningsskador. 
De geologiska och hydrologiska förhållandena har betydelse för hur föroreningar 
sprids i mark och vatten. Bakgrundshalterna av olika ämnen varierar mellan 
områden beroende på bergartens sammansättning. De naturliga bakgrundshalterna 
kan på vissa platser överstiga Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
förorenade områden.  

1.1.2 Berggrund 
Sveriges berggrund indelas geologiskt i olika provinser beroende av ålder och 
bildningssätt. Västmanlands län ligger i den Svekofenniska delprovinsen som 
innefattar östra Sverige, med den södra gränsen i Östergötland och den västra 
gränsen i ett nord-sydligt stråk upp till Kiruna. Delprovinsen består av 
bergartskomplex påverkade av den Svekokarelska orogenesen. De äldsta 
bergarterna i Västmanlands län är metavulkaniter, vilka uppträder dels som sura 
komplex (leptit) och dels som basiska komplex (diabas m m). Leptit ligger som 
stråk i sydväst-nordostlig sträckning främst i områden från Sala och i sträckning 
mot östra länsgränsen samt Riddarhyttan och i riktning mot Norberg. Urgraniter 
och granodioriter är de dominerande bergarterna i länet. Dessa bergarter 
intruderade i de äldre vulkaniterna, kalkstenarna och metasediment för ca 1,9 
miljarder år sedan. I de västra delarna av länet återfinns även yngre diabaser som 
är bildade för ca 950 miljoner år sedan. Dessa finns i ett nordnordvästligt system. 
Berggrunden har i dessa områden ställvis höga halter av bland annat koppar, 
kobolt, kadmium och arsenik. Höga kopparhalter finns främst längs länets södra 
gräns, men även längs länets norra gräns. Kobolt återfinns längs länets södra gräns 
samt fläckvis i länet i övrigt. Kadmium finns främst längs västra länsgränsen och 
fläckvis mot östra länsgränsen. Höga halter av arsenik i berggrunden förekommer 
främst i två områden, ett i länets nordöstra del och ett i länets västra del. 

1.1.3 Jordarter 
För ungefär 2,6 miljoner år sedan inleddes kvartärtiden och den har med flera 
inlandsisar format landskapet och bildat jordarterna. För ca 9 000 år sedan 
lämnade den senaste inlandsisen Västmanland och skapade då morän, 
isälvsavlagringar och slipade hällar. Morän transporterades och deponerades av 
inlandsisen främst i länets mellersta och norra delar. De stora åsarna som korsar 
länet i nord-sydlig riktning består av isälvsgrus. Åsarna bildades och formades av 
de isälvar som forsade fram under inlandsisen. Finkornigt material transporterades 
med smältvattnet från inlandsisen och när vattenhastigheten sänktes avsattes 
materialet. De finaste partiklarna lera, silt och finsand sedimenterade i havsmiljön 
där vattenrörelserna var mindre. De mest finkorniga jordarterna återfinns i länets 
södra del, vid Mälarens stränder och efter länets fyra stora vattendrag; 
Hedströmmen, Kolbäcksån, Svartån och Sagån. 
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1.1.4 Hydrologiska förhållanden 
I Västmanlands län finns runt 600 sjöar med en yta större än en hektar och knappt 
200 mil vattendrag. Inom länets gränser finns helt eller delvis 56 sjöar, 135 
vattendrag och 39 grundvatten som är vattenförekomster. De stora 
grundvattenförekomsterna i länet är främst lokaliserade till rullstensåsar. Goda 
uttagsmöjligheter av grundvatten i berggrunden finns främst i områdena kring 
Hallstahammar, väster om Bernshammar samt norr om Sala. 

1.2 Risker för människors hälsa och miljön 

1.2.1 Föroreningar 
Västmanlands län har en lång industrihistoria. I bergslagen har gruvdrift, 
järnhantering och skogsindustri varit huvudnäringar. Mälarområdet domineras av 
metallindustri. Kommunernas industrihistoria finns utförligt beskrivet i ”Avtryck 
av den industriella utvecklingen” (Darphin, 1999). 

Länets norra och mellersta delar karaktäriseras av föroreningar orsakade av 
gruvdriften med tillhörande bruksområden. Gruv- och bruksverksamheten har 
orsakat upplag av gruvavfall samt gett upphov till en föroreningsbild som 
domineras av metaller. Föroreningarna påverkar den lokala miljön i området och 
kan utgöra en hälsofara för människor som vistas i området. De bidrar också till 
den regionala föroreningsbelastningen genom att föroreningar sprids med 
grundvatten och ytvatten samt genom att slagg används som anläggningsmaterial.  

Numera nedlagda sågverk med tillhörande impregneringsanläggningar har gett 
upphov till föroreningar av bland annat tungmetaller, pentaklorfenol och dioxin 
vilka kan utgöra en betydande risk för människors hälsa, grundvattnet och miljön i 
övrigt.  

I länets södra delar präglas miljön av industristäderna vid Mälaren där 
verksamheter av många olika slag har bedrivits. Föroreningsbilden är heterogen 
och olika slags föroreningar kan återfinnas, bland annat har en utbredd 
användning av olika avfettningsmedel skapat en komplex föroreningsbild med 
klorerade kolväten i flera grundvattenförekomster i länet.  

I Mälarregionen bebyggs strandnära områden där industrier verkat och utfyllnad 
skett med avfallsmassor. Dessa massor var mer eller mindre förorenade vid 
deponeringen och ofta har verksamheter som funnits på platsen därefter bidragit 
ytterligare till föroreningssituationen. Förändrad markanvändning innebär ofta 
ökade risker t ex i avseendet hur människor och miljö exponeras för 
föroreningarna. 

1.2.2 Effekter  
Flera vattenområden i länet är utsatta för hög sammanlagd föroreningsbelastning. 
Mälaren är omgiven av flera större industristäder och tar även emot vatten från en 
stor del av Bergslagen. Kolbäcksån är påverkad av månghundraårig 
gruvverksamhet och förorenas fortfarande av läckage från gruvområden samt 
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genom utsläpp från förädling av metaller vid bruken. Många andra vattendrag är 
också påverkade.  

Lokala miljöeffekter i form av avsaknad eller reducerad växtlighet kan konstateras 
vid många områden. Detta är vanligast på upplag av gruvavfall och på deponier 
men även på andra områden med höga föroreningsnivåer i de ytliga markskikten.  

Direktexponering för förorenad jord eller sediment utgör en hälsorisk i områden 
där föroreningar ligger ytligt och människor vistas. I områden där människor 
vistas mer regelbundet är den långsiktiga exponeringen viktig. 
Direktexponeringen för jord och risken för inträngning av ånga i byggnader avgör 
ofta vilka föroreningsnivåer som kan accepteras.  

Ett flertal områden kan orsaka eller har orsakat förorening av grundvattnet och 
ytvatten. Flera av de vattenförekomster som inte uppnår eller riskerar att inte 
uppnå god status är påverkade av områden som misstänks vara 
föroreningsskadade. Enskilda brunnar i eller i närheten av föroreningsskador 
förekommer i länet, men det är inte klarlagt i vilken omfattning.  

1.3 Miljömål, miljökvalitetsnormer och åtgärdsbehov 

1.3.1 Nationella miljökvalitetsmål 
Riksdagen antog den 22 juni 2010 regeringens proposition 2009/10:155, Svenska 
Miljömål, ett effektivare miljöarbete. Den övergripande strukturen för det fortsatta 
miljömålsarbetet är numera: 

• Generationsmål anger inriktningen för den samhällsomställning som 
behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen. 

• Miljökvalitetsmål anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet 
ska leda till. 

• Etappmål anger steg på vägen till miljökvalitetsmålen och generationsmålet. 
• Preciseringar beskriver miljökvalitetsmålens innebörd. 
I propositionen framgår att Länsstyrelsens ansvar bör utökas och tydliggöras i 
arbetet med att verka för att miljömålen nås. Uppföljningen utvidgas också till att 
omfatta samverkan kring åtgärder samt ansvar för att föra in miljömålsarbetet i det 
regionala tillväxtarbetet.  

Giftfri miljö 
Enligt regeringens bedömning bör miljömålet Giftfri miljö, i ett 
generationsperspektiv, innebära bland annat följande: 

• Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. 
• Halterna av naturfrämmande ämnen i miljön är nära noll och deras påverkan 

på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. 
• Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av 

samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.  
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• Den sammanlagda exponeringen i arbetsmiljö, yttre miljö och inomhusmiljö 
för särskilt farliga ämnen är nära noll och för övriga kemiska ämnen inte 
skadlig för människor. 

• Förorenade områden är undersökta och vid behov åtgärdade. 
Det tidigare systemet med delmål är borttaget och har ersatts av etappmål. Ett 
antal etappmål är beslutade och fler kommer att tas fram. Regeringen fastställde 
26 april 2012 tre ettappmål för miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”, dock inget som 
rör arbetet med föroreningsskador. Naturvårdsverket kommer i januari 2014 
lämna förslag till regeringen på ett etappmål som rör förorenade områden.  

1.3.2 Övriga tillämpliga miljökvalitetsmål 
”God bebyggd miljö” omfattar bland annat skyddet av kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse, idén om att den totala mängden genererat avfall inte ska öka och den 
resurs som avfall utgör ska tas till vara i så hög grad som möjligt samtidigt som 
påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras och att byggnader och deras 
inomhusmiljö inte ska påverka hälsan negativt. Ett etappmål finns som innebär att 
insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning 
och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är 
minst 70 viktprocent senast år 2020. 

”Levande sjöar och vattendrag” innebär att naturlig produktionsförmåga, 
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för 
friluftsliv värnas. 

”Grundvatten av god kvalitet” innebär att grundvattnet ska ge en säker och hållbar 
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar 
och vattendrag. 

1.3.3 Uppföljning av miljömålet ”Giftfri miljö” 
Årligen görs en uppföljning av miljömålen. Länsstyrelsen bedömer att det 
kommer att vara svårt att nå det övergripande målet för ”Giftfri miljö”. 
Inventeringar, undersökningar och åtgärder pågår, men detta sker inte i en takt 
som gör det realistiskt att anta att målet kommer att uppfyllas. Arbetets takt måste 
öka om miljömålet ska kunna nås till 2050.  

1.3.4 Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten 
Vattendelegationen i Norra Östersjöns vattendistrikt beslutade den 16 december 
2009 om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för de vatten som klassas som 
vattenförekomster. Åtgärdsprogrammet omfattar de vattenförekomster som inte 
bedöms uppnå eller riskerar att inte uppnå god status. I Västmanland omfattar det 
51 ytvattenförekomster och inga grundvattenförekomster.  

Enligt Åtgärdsprogram – Norra Östersjöns vattendistrikt 2009-2015 ska arbetet 
med att åtgärda föroreningsskadade mark- och vattenområden prioriteras utifrån 
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de vattenförekomster som inte uppnår eller som riskerar att inte uppnå god kemisk 
eller ekologisk status.  

Skyddet av yt- och grundvatten ingår som en aspekt i riskklassningen av en 
föroreningsskada oavsett om sjön eller vattendraget klassas som en 
vattenförekomst eller inte. Större hänsyn torde dock tillmätas vattenförekomster 
där det finns risk att god kemisk och ekologisk status inte nås samt i områden där 
riskerna är stora för ras, skred och översvämning. Naturvårdsverket beaktar också 
skyddet av vatten i sin prövning av bidrag till undersökningar och åtgärder av 
föroreningsskador. 

1.4 Naturvårdsverkets mål och utgångspunkter 
Naturvårdsverket har publicerat ett omfattande vägledningsmaterial om 
efterbehandling (rapport 5976, 5977, 5978). I samband med detta har 
Naturvårdsverket även fastställt ett antal utgångspunkter för arbetet som 
Länsstyrelsen använder som grund för arbetets strategi och i bedömningen av 
enskilda ärenden.  

Naturvårdsverkets utgångspunkter är följande: 

• Bedömning av miljö- och hälsorisker vid förorenade områden bör göras i 
såväl ett kort som ett långt tidsperspektiv. 

• Grund- och ytvatten är naturresurser som i princip alltid är skyddsvärda. 
• Spridning av föroreningar från ett förorenat område bör inte innebära vare 

sig en höjning av bakgrundshalter eller utsläppsmängder som långsiktigt 
riskerar att försämra kvaliteten på ytvatten- och grundvattenresurser. 

• Sediment- och vattenmiljöer bör skyddas så att inga störningar uppkommer 
på det akvatiska ekosystemet och så att särskilt skyddsvärda och värdefulla 
arter värnas. 

• Markmiljön bör skyddas så att ekosystemets funktioner kan upprätthållas i 
den omfattning som behövs för den planerade markanvändningen. 

• Lika skyddsnivåer bör eftersträvas inom ett område som totalt sett har 
samma typ av markanvändning, exempelvis ett bostadsområde. 

• Exponeringen från ett förorenat område bör inte ensam stå för hela den 
exponering som är tolerabel för en människa. 

Naturvårdsverket har även fastställt övergripande nationella mål för det 
bidragsfinansierade tillsyns- och tillsynsvägledningsarbetet.  

• Länsstyrelsen ska genom tillsynen bidra till att ansvaret för prioriterade 
föroreningsskador utreds och att föroreningsskador med ansvarig part 
avhjälps i enlighet med gällande delmål för giftfri miljö. 

• Länsstyrelsen ska erbjuda tillsynsvägledning till kommunerna i den 
utsträckning och omfattning att dessa ges förutsättningar för att kunna 
bedriva tillsyn avseende föroreningsskador.  
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Med utgångspunkt från dessa mål formulerar Länsstyrelsen regionalt anpassade 
mål för att precisera hur de nationella målen ska nås. 2011 fastställdes följande 
mål:  

• Tillsynsvägledningen till kommunerna ska göra att antalet objekt i statusen 
undersökta respektive åtgärdade i Naturvårdsverkets lägesredovisning 
årligen ökar jämfört med föregående år. 

• Antalet objekt, för vilka Länsstyrelsen har tillsynsansvaret, där 
ansvarssituationen i huvudsak är klarlagd ska årligen öka. 

1.5 Länsstyrelsens strategi och arbetsmetod 
Lagstiftning, uppdrag i regleringsbrev, Naturvårdsverkets utgångspunkter och 
vägledningsmaterial, miljömål samt miljökvalitetsnormer ligger till grund för den 
strategi och det arbetssätt som Länsstyrelsen i Västmanland har för arbetet med 
avhjälpande av föroreningsskador.  

Som grund för verksamheten genomförs årligen en bedömning av resursbehovet 
inom hela arbetsområdet i syfte att miljömålen ska nås till 2050. Med 
utgångspunkt från det beslutas i verksamhetsplaneringen aktiviteter och mål för 
tillsyn, tillsynsvägledning, bidragsfinansierade utredningar och åtgärder samt 
annat efterbehandlingsarbete (exempelvis hantering av uppgifter i databasen, 
kvarvarande inventering etc) för det kommande året. Behovsutredningen visar ett 
behov av ca 6 tjänster för arbetet de kommande tre åren.  

1.5.1 Angreppssätt och arbetsmetod 
Arbetet med avhjälpande av föroreningsskador delas in i faserna identifiering, 
inventering, ansvarsutredning, undersökning, åtgärd och uppföljning. 

Inventering sker av de branscher som Naturvårdsverket angett. Efter 
inventeringsfasen prioriteras de områden som bedöms kunna innebära stor eller 
mycket stor risk (riskklass 1 och 2). Ansvarsutredningar genomförs för att 
kartlägga om det finns någon ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare 
för att få till stånd undersökningar eller åtgärder. Finns ansvarig 
verksamhetsutövare eller fastighetsägare initieras utredningar genom tillsyn. 
Saknas ansvarig prioriteras objekten för statliga bidragsansökningar.  

Bedömningarna av riskklass samt av ansvar och skälighet uppdateras löpande när 
ny information tillkommer. 

1.5.2 Prioritering 
En grundläggande prioriteringsfaktor är objektens riskklass efter inventering. I 
första hand bedrivs arbetet med att få till undersökningar och åtgärder av objekt 
som har riskklass 1 och 2. De objekt som har riskklass 1 samlas i en 
prioriteringslista som uppdateras årligen. Av objekten i riskklass 1 prioriteras 
främst objekt som kan innebära risker för människors hälsa (inklusive 
dricksvatten), därefter prioriteras objekten som kan påverka grundvattnet, följt av 
objekt med risker för ytvatten, naturmiljön och slutligen övriga objekt. 
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Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en nationell plan och grunder för 
nationell prioritering som kommer att vara ett stöd för Länsstyrelsens prioritering. 

Prioritering sker även genom att bedöma miljöproblem utifrån den totala 
föroreningsskadan i ett påverkansområde och riskerna för dess skyddsobjekt. Ett 
helhetsgrepp över ett helt påverkansområde, exempelvis en ytvatten- eller 
grundvattenrecipient, möjliggör samarbete kring undersökningar, en samlad 
riskbedömning samt möjlighet till mer samhällsekonomiska och hållbara 
bedömningar av åtgärdsbehovet. Det kan vara motiverat att prioritera att utreda 
flera närliggande objekt med lägre riskklass för att bedöma hur påverkansområdet 
och skyddsobjekten påverkas som helhet.  

Syftet med prioriteringsstrategin är att nå miljömålet Giftfri miljö samt att alla 
ytvatten- och grundvattenförekomster ska nå god ekologisk och kemisk status. 
Målet är att människor som bor och vistas i Västmanland inte utsätts för 
föroreningar som kan innebära risker för deras hälsa och att förutsättningarna för 
miljön ska vara de bästa möjliga.  

1.5.3 Kvalitetssäkring 
Länsstyrelsens arbete med föroreningsskador ska hålla en hög kvalitet och låg 
sårbarhet genom hela arbetsflödet. Detta nås genom att arbeta med 
verksamhetsutveckling på olika nivåer.  

Exempelvis samarbetar alltid minst tre handläggare när objekt ska riskklassas. 
Särskilt viktigt är detta då föroreningsskador bedöms tillhöra riskklass 3 eller 4, 
eftersom dessa objekt genom riskklassen i regel sorteras bort från det fortsatta 
arbetet. Vidare eftersträvas att det alltid finns minst två handläggare som är insatta 
i arbetet med respektive undersökning och åtgärd, både på tillsynssidan och på 
bidragssidan. På detta vis finns det en naturlig diskussionspart för handläggarna, 
flera handläggare kan dra nytta av de kunskaper och erfarenheter som 
framkommer i respektive projekt eller ärende samt att handläggningstakten i stort 
sett kan behållas vid personalomsättning. 

Ett annat exempel på kvalitetssäkring är samarbete med andra arbetsgrupper både 
inom enheten och för övriga delar av Länsstyrelsen. Arbetet med dokumentation, 
rutiner och mallar etc pågår kontinuerligt.  

1.5.4 Tillsyn och tillsynsfördelning  
Länsstyrelsens strategi för handläggning av objekt, där ansvariga finns, utgår från 
att undersökningar och åtgärder i första hand ska ske genom frivilliga åtaganden. 
När detta inte är möjligt tillämpas miljöbalkens regler om tillsyn. För pågående 
verksamheter bedrivs så långt möjligt tillsyn över föroreningsskadorna som en 
integrerad del av tillsyn över den miljöfarliga verksamheten. 

Kommunerna har tillsynen över ca 70 % av objekten på länets prioriteringslista 
och har därmed en viktig roll för att miljömålen ska nås. Tillsynsansvaret fördelas 
i enlighet med miljötillsynsförordningen (2011:13). Är tillsynsansvaret oklart 
avgörs detta från fall till fall och överenskommelse sker mellan Länsstyrelsen och 
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aktuell miljöförvaltning. För objekt där både kommunen och Länsstyrelsen har 
tillsynsansvar genomförs tillsyn i samverkan.  

Både Länsstyrelsen och miljöförvaltningar använder det korttidsstöd som Statens 
geotekniska institut erbjuder.  

1.5.5 Tillsynsvägledning 
Länsstyrelsens samlade tillsynsvägledning beskrivs i en tillsynsvägledningsplan 
som omfattar de följande tre åren. Planen revideras årligen för att ständigt vara 
aktuell. Revideringen sker i samverkan med länets miljöförvaltningar. I planen 
finns en strategi och övergripande prioritering av tillsynsvägledningsinsatserna för 
hela miljöbalkens område.   

Det övergripande syftet med tillsynsvägledningen är att skapa förutsättningar för 
en likvärdig och effektiv tillsyn som bidrar till att säkerställa miljöbalkens syfte. 

Tillsynsvägledningen ska: 

• Inriktas på de områden där störst miljönytta kan erhållas 
• Skapa forum för samverkan och nätverk  
• Skapa förutsättningar för likartade bedömningar i länet och höja kvaliteten på 

tillsynen 
• Effektivisera tillsynen även efter att tillsynsvägledningsaktiviteten är avslutad  
• Ge inspiration 
• Höja kompetensen hos både miljöförvaltningarna och Länsstyrelsen 
Tillsynsvägledningsaktiviteterna ska vara av blandad karaktär för att nå så många 
handläggare som möjligt. Tillsynsprojekt blandas med handläggarträffar, 
utbildningar och samverkansträffar. Vid en utvärdering har nationella 
tillsynsprojekt och samverkansgrupper värderats högre än andra aktiviteter.  

Tillsynsvägledningen ska ha en sådan omfattning att de större 
miljöförvaltningarnas behov tillgodoses samtidigt som omfattningen av aktiviteter 
inte får bli för stor för en mindre miljöförvaltning.  

Den tillsynsvägledning som arrangeras för avhjälpande av föroreningsskador 
omfattar samverkansträffar, utbildningar, ärendespecifik vägledning, projekt samt 
råd och stöd. Rådgivning ges framförallt per telefon samt genom s k 
kommundialog. Dialogen är ett forum för samverkan mellan Länsstyrelsen och 
miljöhandläggarna på kommunerna i syfte att diskutera lokala frågeställningar och 
prioriteringar.  

Utbildningsinsatserna inom arbetet med föroreningsskador planeras långsiktigt 
och följer en cykel som bygger på handläggarnas deltagande under flera år. 
Samverkansträffar och enstaka seminarie- och utbildningsdagar kompletterar 
upplägget i syfte att höja kunskapsnivå hos handläggare som inte haft möjlighet 
att delta i alla aktiviteter. Genom detta upplägg blir tillsynsvägledningen 



REGIONALT PROGRAM FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR 
 

13 

tillgänglig och tillämpad för alla handläggare. En större utbildningsinsats som 
kombineras med workshop planeras vart tredje år. 

Tillsynsvägledningen utvecklas och anpassas löpande i syfte att höja 
kompetensen, såväl hos kommunerna som hos Länsstyrelsen, och för att skapa 
aktiva nätverk för samverkan. Genom en aktiv tillsynsvägledning ökar 
förutsättningarna för att länets mest förorenade områden utreds och åtgärdas samt 
att handläggningen håller en jämn och god kvalitet. 

1.5.6 Bidragsansökningar  
För objekt där ansvariga verksamhetsutövare och fastighetsägare saknas 
prioriteras arbetet med bidragsfinansierade undersökningar och åtgärder med 
utgångspunkt från strategin för prioritering, som redovisats ovan. Prioritering sker 
även med utgångspunkt från vilka samordningsvinster som kan erhållas genom att 
flera objekt undersöks samtidigt och om utredningen väsentligt bidrar till 
kunskapshöjning regionalt och/eller nationellt. Viss prioritering kan även ske i 
syfte att få en jämn fördelning av bidragsprojekt inom länet. Områden där det 
förekommer exploatering prioriteras inte.  

De föroreningsskador inom riskklass 1 och 2 där det finns verksamhetsutövare 
som är delvis ansvariga prioriteras för bidragsansökan i den del där ansvar saknas. 
Syftet med detta är att området som helhet ska kunna undersökas och åtgärdas. I 
möjligaste mån samordnas då de privatfinansierade utredningarna och åtgärderna 
med de bidragsfinansierade. Detta kan exempelvis ske genom att de privata 
finansiärerna ges möjlighet att anlita samma konsulter som anlitats av 
huvudmannen för den bidragsfinansierade delen. Vinsterna med detta är samtidiga 
utredningar, en samlad riskbedömning och minskade kostnader. 

1.5.7 Huvudmannaskap  
Huvudmannaskap för undersökningar, beror till viss del av vem som tar initiativ 
till bidragsansökan. Länsstyrelsen är ofta huvudman för de bidragsprojekt som 
initieras genom en bedömning av lämpliga objekt på länsnivå, men först efter en 
diskussion med kommunen. Då kommunen ansöker om medel blir kommunen i 
regel också huvudman. Om kommunen inte har möjlighet att vara huvudman kan 
SGU agera huvudman om kommunen begär detta och om objektet är prioriterat av 
Länsstyrelsen och SGU har möjlighet att åta sig uppdraget.  

I samband med upphandlingar används vid behov beställarstöd för att öka 
kvaliteten och effektivisera processen.  

1.6 Övergripande efterbehandlingsarbete 

1.6.1 Länsstyrelsens organisation av arbetet  
Arbetet med föroreningsskador bedrivs i huvudsak inom Länsstyrelsens 
miljöenhet. Enheten är uppdelad i tre arbetsgrupper: fo-gruppen, där arbetet med 
föroreningsskador ingår, tillsyn- och prövningsgruppen samt vattengruppen. 
Grupperna samverkar i ärenden som rör verksamheter och områden som påverkar 
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gemensamma objekt, vattenförekomster samt där utsläpp sker till sjöar och 
vattendrag. 

Tillsyn av föroreningsskador som härrör från pågående miljöfarlig verksamhet 
ingår så långt det är möjligt i den ordinarie tillsynen i tillsyns- och 
prövningsgruppen. Föroreningssituationen beaktas även vid tillståndsprövningar 
av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. 

Enligt den behovsutredning som årligen görs för hela verksamheten är behovet ca 
6 tjänster med utgångspunkten att miljöproblemet ska vara löst till år 2050. Under 
2013 har knappt 1,5 tjänst finansierats via förvaltningsanslaget för 
efterbehandlingsarbetet. Övrig personal finansieras av Naturvårdsverkets anslag 
för inventering och tillsyn över föroreningsskador.  

Samordningen av arbetsgruppen, kontakterna med Naturvårdsverket, arbetet med 
att samordna ansökningar och liknande till Naturvårdsverket motsvarar en 
halvtidstjänst.  

Arbetet med bidragsfinansierade utredningar och åtgärder av föroreningsskador 
har under 2013 bedrivits av fyra personer och motsvarar ungefär en 
handläggartjänst.  

Inventeringsarbetet har under 2013 bedrivits av flera handläggare till en 
omfattning som motsvarar drygt två tjänster. Arbetet med tillsyn, 
tillsynsvägledning och ansvarsutredningar har i huvudsak utförts av flera 
handläggare och motsvarar knappt 1,5 heltidstjänster. Inom Länsstyrelsen finns en 
jurist som granskar ansvarsutredningar och ger stöd och råd i tillsynsarbetet och 
vid vissa tillsynsvägledningsaktiviteter.  

1.6.2 Samverkan och nätverk  
Samverkan med andra enheter inom Länsstyrelsen sker återkommande och vid 
behov. Minst en gång per år hålls samverkansmöten med handläggare som arbetar 
med skydd av natur och kulturmiljö i syfte att hänsyn ska tas till samtliga 
intressen vid de undersökningar och åtgärder som genomförs och planeras i 
föroreningsskadade områden med höga natur- och/eller kulturmiljövärden.  

Länsstyrelsen har flera kontaktmöjligheter med kommunerna genom 
samverkansträffar, utbildningar, e-postnätverk, kommundialog etc.  

Samverkan sker nationellt med andra Länsstyrelser, bland annat sker en nära 
samverkan med övriga länsstyrelser i Mälardalsregionen. Den senare gruppen 
träffas vid några tillfällen per år och håller däremellan telefonmöten för 
informationsutbyte och diskussion.  

Länsstyrelsen har ramavtal med Statens geotekniska institut för allmänt stöd med 
miljötekniska, juridiska och geotekniska frågor i bidrags- och tillsynsärenden samt 
med Statens geologiska undersökning för miljötekniskt stöd och exempelvis 
utbildningar. 
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1.6.3 Information och utbildning 
Information om arbetet med föroreningsskador och läget i länet finns på 
Länsstyrelsens hemsida. Där finns bland annat identifierings- och 
inventeringsrapporter, material från utbildningar, förstudie- och 
huvudstudierapporter samt information om olika projekt. På hemsidan finns även 
kartmaterial som är tillgängligt för allmänheten. Målgrupp för informationen är 
kommuner, länets invånare, konsulter, fastighetsmäklare, fastighetsköpare med 
flera. Informationen används även inom Länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen arrangerar årligen utbildningsdagar tillsammans med övriga län i 
Mälardalen, Gotland och Dalarna. Förutom detta arrangeras regelbundet 
seminarier, samverkansträffar och utbildningar inom ramen för 
tillsynsvägledningen. Samverkansträffar och utbildningar arrangeras två till fyra 
gånger årligen med berörda handläggare från miljöförvaltningarna. 

1.6.4 Databas över föroreningsskador  
För arbetet med föroreningsskador används en nationell databas som alla 
länsstyrelser förvaltar gemensamt. Databasen är i huvudsak ett system för att 
redovisa och följa upp bidragsfinansierade undersökningar och åtgärder men 
anger även objektens status, tillsynsmyndighet och om ansvaret är utrett för såväl 
tillsynsobjekt som bidragsobjekt. 

För att databasen ska kunna hålla en hög kvalitet och användas effektivt arbetar 
länsstyrelserna gemensamt för att även kommunerna ska bli kunna ges möjlighet 
att använda databasen.  

1.6.5 Underlag för kommunal planering, fysisk planering och exploatering 
Information om föroreningsskadade områden finns i Länsstyrelsens regionala 
underlagsmaterial (RUM) som GIS-skikt via ”GIS-data från Länsstyrelserna i 
Sverige” och som rapporter på Länsstyrelsens hemsida. Genom RUM kan 
konsulter, kommuner och andra ladda ner GIS-data, rapporter och annan 
information. RUM redovisar förhållanden i länet som har betydelse för fysisk 
planering och för upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar eller liknande.  
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2 Lägesredovisning 

2.1 Förekomst av föroreningsskador 
I länet finns 2533 områden som kan vara föroreningsskadade (juli 2013). Dessa är 
registrerade i en länsstyrelsegemensam databas, EBH-stödet.  

Av dessa objekt har  

• 661 statusen inventerade. Inventering pågår för 22 av dessa objekt.  

• 1566 statusen identifierade.  

Av de objekt som har riskklassats har 47 stycken objekt bedömts kunna innebära 
mycket stor risk för människors hälsa eller miljön. Inga objekt har bedömts 
innebära akuta risker för människors hälsa eller miljön. De riskklassade objekten 
fördelas kommunvis enligt följande:  

Tabell 1. Antal riskklassade objekt per kommun, oktober 2013 
  Riskklass 
Kommun 1 2 3 4 

     Arboga 2 20 28 1 
Fagersta 9 18 26 7 
Hallstahammar 6 20 37 4 
Kungsör 2 19 16 0 
Köping 5 27 29 13 
Norberg 4 18 43 4 
Sala 6 29 52 6 
Skinnskatteberg 4 34 46 4 
Surahammar 3 20 22 4 
Västerås 6 54 74 30 

Totalt 47 259 373 73 
 

2.2 Prioriteringslista 
Med prioriterade objekt avses objekt i riskklass 1 och 2. De högst prioriterade 
objekten (riskklass 1) samlas i en prioriteringslista. Vissa objekt visas i 
prioriteringslistan som samlingsobjekt. Prioriteringslistan har utformats med 
utgångspunkten att de objekt som kan innebära risker för människors hälsa 
(inklusive dricksvatten) är högst prioriterade. I andra hand prioriteras de objekt 
där grundvattenskyddet är stort. Sedan följer ytvattenskydd, naturmark/parkmark 
och i sista hand områden som ligger inom innerstadsmiljö eller inom 
industriområden där inte föreligger något specifikt grund- och ytvattenskydd.  
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Prioriteringslistan inför 2014 består av följande objekt:  
 

1 Sands Såg och Kvarn 
2 F d Kolbäcks Värmebehandling  
3 Sala Silvergruva, Sala Bly samt Pråmån 
4 Nedre Skärsjöområdet med Myrbacksfältet, Bäckegren  

(Riddarhyttan malmfält) 
5 Gamla Hyttan i Sala 
6 Bålsjöverksområdets Silvergruva inklusive crossbanan 
7 Surahammars Kemiska tvätt 
8 Köpings Elektrolytfabrik och Köpings oljerening 
9 Snickerifabriken i Valstalund 
10 Ramnäs Impregnering (Televerket) 
11 AB P E Östlunds Maskinfabrik 
12 Bodycote Ytbehandling AB (Kungsörs Galvaniska AB) 
13 Kanthal Sandvik samt Kanthals deponi  
14 Gamla kopparverket 
15 Ramnässågen 
16 Samlingsobjektet Västerås Oljelagringsområde 
17 Strömsholms Impregneringsanläggning  
18 Oljeön 
19 Källfallsfältet, delområden 
20 Kohlswa Gjuteri och Kolsva Värmecentral 
21 Samlingsobjektet Hallstahammars Bruks industriområde 
22 Samlingsobjektet Fagersta Bruks industriområde 
23 F d Telveverken 
24 F d AB Ivar Thulin 
25 Slaggdeponin Norra industriområdet  
26 Tekniska Hårdkrom AB 
27 Köpings hytta och kopparhytta 
28 Thorshammars Verkstad 
29 Syratippen Lyckan 
30 Samlingsobjektet Kopparlunden 
31 Arboga Bygg och Maskinteknik 
32 SGV AB (f d Stacke AB, Östra Verken Skultuna) 

I bilaga 1 redovisas prioriteringslistan utförligare, i bilaga 2 redovisas objekten på 
en karta och i bilaga 3 finns en objektsspecifik lägesredovisning av samtliga 
objekt.  
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2.3 Tillsyn  
Inom tillsynen arbetar såväl Länsstyrelsen som kommunerna främst med de objekt 
som kan innebära stor eller mycket stor risk för människors hälsa och miljön 
(riskklass 1 och 2).  

Länsstyrelsen har tillsyn över 54 objekt inom riskklass 1 eller 2 samt 13 stycken 
objekt i BKL1 eller 2 Antal tillsynsobjekt i riskklass 3 och 4 är inte bedömt. På 
objekten inom riskklass 3 och 4 genomförs endast tillsyn i samband med 
exploateringsärenden och annan händelsestyrd tillsyn.  

Genomförda, pågående och planerade aktiviteter redovisas i kommentarerna till 
prioriteringslistan (bilaga 3) samt i kap 3, Program för utredningar och åtgärder 
2014 – 2016.  

2.4 Tillsynsvägledning och information 
Tillsynsvägledningen har under 2013 omfattat följande moment: 

• Ett tillsynsprojekt om hanteringen av kemikalier, farligt avfall samt 
föroreningsskador vid bilskrotningsanläggningar pågår under 2013. 
Kommuner från hela mälardalsregionen och Dalarna deltar. En 
utbildningsdag hölls i våras med inriktning på pågående verksamheter. 
Ytterligare ett utbildningstillfälle för uppföljning av eventuella 
frågeställningar utifrån genomförd tillsyn på pågående bilskrotar samt med 
inriktning på tillsyn på nedlagda verksamheter planeras till december 2013. 

• Kommundialog har genomförts med Västmanland-Dalarna miljö- och 
byggförvaltning för Fagersta och Norberg kommuner. 

• Hösten 2013 anordnas en utbildning för kommunerna i hela 
Mälardalsregionen, den s k Mälarlänsutbildningen. Örebro län är 
huvudarrangör.  

Länsstyrelserna i Mälardalen och Gotland har under 2012 och 2013 drivit en 
informationsinsats om förorenade fastigheter riktad till framför allt banker. Syftet 
med projektet är att upplysa om var information om förorenade områden kan 
eftersökas, att sprida kunskap om hur ansvarsförhållandet ser ut för förorenade 
områden och hur målgruppens aktiviteter kan påverka ansvarsfördelningen. 
Informationen sprids genom informationsträffar på bankkontor i samband med 
månadsmöten eller liknande. Informationen i Västmanland slutfördes i början av 
2013. 

2.5 Bidragsfinansierade utredningar 
Under 2013 drivs 8 bidragsfinansierade utredningar i länet. Fyra av dessa omfattar 
översiktliga undersökningar och övriga fördjupade undersökningar. Objekten 
statusredovisas i kommentarerna till prioriteringslistan, bilaga 3. 
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2.6 Bidragsfinansierade åtgärder 
Västmanlands län har tre objekt i åtgärdsfas; Tekniska hårdkrom i Arboga, Sands 
Såg och Kvarn i Sala samt Riddarhyttans sågverk i Skinnskatterberg. Sågverket är 
i slutfasen av den uppföljande miljökontrollen. Övriga objekt statusredovisas i 
bilaga 3. 

2.7 Miljöriskområden  
Inget miljöriskområde finns eller planeras inom länet.  

2.8 Mottagnings- och behandlingskapacitet för massor 
Gryta avfallsstation i Västerås tar emot förorenade massor. Petroleumförorenad 
jord behandlas genom kompostering och metallförorenad jord kan behandlas 
kampanjvis i en mobil jordtvättanläggning. Bolaget har en deponi för farligt avfall 
där deponering av bland annat tungmetallförorenade massor sker. 

Gryta avfallsstations tillstånd omfattar: 

• Behandling av oljeföroreningsskadad jord och massor, mellanlagring, 
konditionering och behandling av jord och massor som förorenats 
huvudsakligen av tungmetaller samt behandling av oljeförorenat vatten och 
slam.  

• Deponering av förorenad jord och jordliknande massor inklusive förorenade 
och avvattnade sediment både klassade som farligt avfall och som icke-
farligt avfall. 

Inga ytterligare behandlingsresurser planeras i länet såvitt Länsstyrelsen känner 
till och behovet har inte undersökts. 
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3 Program för utredningar och åtgärder 2014 - 2016 

Programmet gäller för perioden 2014 till 2016. Uppgifterna för vad som kommer 
att genomföras under de senare åren är osäkra och beror på tilldelning av medel 
för inventering, tillsyn, tillsynsvägledning samt bidrag för undersökningar och 
åtgärder. Programmet omfattar när det gäller tillsynsarbetet även viktigare insatser 
och ärenden som drivs av kommunerna.  

3.1 Identifiering och inventering 
Länsstyrelsen har genomfört identifieringsarbetet i alla de verksamheter som kan 
ha orsakat föroreningsskador och som enligt Naturvårdsverkets 
branschkartläggning ska identifieras.  

Inventering och riskklassning sker av samtliga objekt som Naturvårdsverket 
bedömt ska inventeras, enligt Naturvårdsverkets metod för inventering (MIFO). 

Naturvårdsverket har en målsättning att allt bidragsfinansierat inventeringsarbete 
ska vara avslutat 2013. I Västmanlands län kommer inte inventeringsarbetet att 
hinna slutföras 2013 
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3.2 Utredningar och åtgärder 
Utredningsarbetet omfattar ansvarsutredningar, översiktliga undersökningar 
(förstudier) och detaljerade/fördjupade undersökningar (huvudstudier). Detta 
genomförs såväl inom den bidragsfinansierade verksamheten som inom arbetet 
med tillsyn. 

3.2.1 Ansvarsutredningar 
Under 2014 till 2016 planerar Länsstyrelsen att utföra ansvarsutredningar av 
Länsstyrelsens tillsynsobjekt i syfte att öka andelen privatfinansierade utredningar 
och åtgärder. Ansvarsutredningar som tidigare är utförda kommer att behöva 
uppdateras inför varje ny fas i handläggningen med anledning av nytillkommen 
information och vägledande rättsfall. 

3.2.2 Privatfinansierade undersökningar och åtgärder 
Kommunerna har ansvaret för tillsynen över mer än hälften av de prioriterade 
objekten i länet. Nedan förtecknas ett antal objekt där tillsynsinsatser prioriterats 
2013. Länsstyrelsen har i denna del hört kommunerna och kan därmed 
statusredovisa även vissa av de objekt för vilka kommunerna har tillsynen. 
Undersökningar och åtgärder kommer att initieras på fler objekt framöver och 
någon fullständig förteckning kan inte göras. Nedan redovisas även kort några 
objekt där utrednings- och åtgärdsarbete pågår inom länet. 

De objekt som finns med på länets prioriteringslista statusredovisas i bilaga 3.  

• Uponor i Kungsör: Finnveden Powertrain i Kungsör: Kommunen har 
tillsynsansvaret. Mark- och grundvattenundersökningar genomfördes under 
2006. Höga halter klorerade alifater har påträffats i grundvattnet. 
Kompletterande undersökningar genomfördes 2009 och 2010. Ytterligare 
undersökningar behöver göras.  

• LG Ytbehandling, Kungsör: Länsstyrelsen har tillsynsansvaret. Översiktliga 
undersökningar har genomförts på delar av fastigheten. Arbetet med att 
utreda ansvaret för föroreningsskadan pågår.  

• Meag Sjötullen, Köping: Kommunen har tillsynsansvaret. Under 2010 har en 
oljeavskiljare tömts och tagits bort och en tvättank med tribad har tömts. En 
sanering av marken runt oljeavskiljaren har genomförts. Slutrapporten från 
arbetet kommer att granskas 2013. 

• Åsby Träindustri, Köping: Kommunen har tillsynsansvaret. En 
ansvarsutredning har genomförts. Tillsynsmyndigheten har tagit initiativ till 
att undersökningar ska genomföras och intentionerna är att dessa ska 
genomföras genom frivilliga åtaganden. 

• Yara och Aga Gas, Köping: Kommunen har tillsynsansvaret. En 
ansvarsutredning har genomförts. Tillsynsmyndigheten har tagit initiativ till 
att undersökningar ska genomföras och intentionerna är att dessa ska 
genomföras genom frivilliga åtaganden. Undersökning med jordprovtagning 
har skett på två platser inom Yaras område, dels vid ny utlastningsstation 
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men även vid en av de tilltänkta platserna för en ny fabrik. En mindre 
sanering har skett där utlastningsstationen är byggd. Miljökontoret har inte 
tagit del av resultatet från den andra undersökningen. Krav kommer att ställas 
på undersökning av hela området. Ingen förändring vad gäller Aga Gas.   

• GKN Sinter Metals i Köping: Kommunen har tillsynen. Verksamheten 
avslutades under 2009 och i samband med det genomfördes kompletterande 
miljötekniska markundersökningar. Förore-ningar har påträffats i mark och 
grundvatten. I mark utgörs föroreningarna främst av metaller men risken för 
utlakning och spridning till recipienten har bedömts som liten. Hantering av 
trikloretylen har gett upphov till spill som förorenat mark och grundvatten 
men skadans omfattning har inte kunnat bedömas. Provtagning i grundvatten 
indikerar att skadans omfattning är relativt lokal. Provtagningspunkten ligger 
nedströms det förorenade området och risken att trikloretylen spridits andra 
vägar än mot provtagningspunkten bedöms som liten. Provtagning i 
grundvattenrör utfördes i september 2011 samt september 2012. Bolaget 
bedömer att halterna av trikloretylen i grundvattnet är mycket låga.  Ny 
provtagning kommer att ske hösten 2013. 

• Componenta Wirsbo AB Köping: Kommunen har tillsynsansvaret. 
Översiktliga undersökningar av mark och grundvatten har skett. 
Oljeföroreningar bedöms kunna finnas kvar i jord och grundvatten under 
byggnaden, kring dagvattenledningen samt i källargolvet. Oljeföroreningar 
har även påvisats i grund-vatten på andra platser inom verksamhetsområdet. 
Miljö- och byggnadsnämnden har förelagt verksamhetsutövaren om 
ytterligare provtagning men beslutet överklagades. Componenta har dragit 
tillbaka sin överklagan till MMÖD, varför Länsstyrelsens beslut gäller från 
och med nu (2013-09-23) 

• F d Näverkärrets impregneringsanläggning, Köping: Kommunen har 
tillsynsansvaret. Trafikverket har utfört miljöteknisk undersökning för 
avgränsning av kreosot-förorening och underlag för bedömning av 
spridningsrisk vid markarbeten. En begränsad sanering av kreosot gjordes i 
november 2011 i samband med upprustningsarbeten kring spåret. 
Åtgärdskraven (MKM) nåddes dock inte och mer kreosot tas bort i samband 
med att isolerskivor under spåret avlägsnas. Hela området omfattas inte av 
genomförd sanering. Slutrapport har inkommit till tillsynsmyndigheten, men 
är inte granskad. 

• Tågunderhållsverkstad i Tillberga, Västerås: Kommunen har tillsynsansvaret 
och har initierat detaljerade undersökningar av klorerade kolväten i 
grundvattnet. Ett två-årigt kontrollprogram avseende grundvatten, 
inomhusluft samt dricksvatten har påbörjats med mätningar våren 2011. 
Kontrollprogrammet för grundvatten och inomhusluft har blivet utdraget i 
tiden och pågår fortfarande. 

• Lundatippen, Västerås kommun har tillsynsansvaret: En kommunal deponi 
som avslutades före 1969. Deponering skedde av både farligt avfall och icke-
farligt avfall. Provtagning av ytvatten samt grundvatten i anslutning till 
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deponin pågår. Deponin ingår i länsprojektet om nedlagda deponier. I MIFO-
inventeringen som genomförts föreslås deponin få riskklass 2. 
Slutredovisning enligt kontrollplan utförd. Rekommendationer är att fortsätta 
med ytterligare provtagningsperiod av tre år. 

• F d ångkraftverket inklusive kol- och askupplag i Västerås. Pågående 
tillsynsärende. Delområden har åtgärdats under 2007 och 2008. Ytterligare 
undersökningar och åtgärder avses utföras i samband med exploatering. 
Ytterligare åtgärder inom området hänger samman med tredje och fjärde 
detaljplanen för Öster Mälarstrand. 

• F d Sura Magnets AB (Hovgården 3:15) i Surahammar: Kommunen har 
tillsynsansvaret och planerar att under de närmaste åren uppdatera den 
ansvarutredning som Länsstyrelsen utfört och kommunicera utredningen med 
ansvariga. 

• Möklinta avfallsdeponi, Sala: Länsstyrelsen har tillsynsansvaret. Kommunen 
har under 2009 genomfört en ansvarsutredning. Översiktliga undersökningar 
har påbörjats 2013 och kommer slutföras under 2014. 

3.2.3 Bidragsfinansierade undersökningar  
Bidragsbehovet för perioden 2014 till 2016 bedöms uppgå till mellan två och fem 
översiktliga undersökningar per år. Bidragsbehovet för fördjupade undersökningar 
för perioden bedöms uppgå till två till tre nya huvudstudier per år. 
Undersökningar påbörjas endast på objekt där det finns anledning att anta att 
åtgärder kommer att behövas, för att friklassa eller möjliggöra kvalitetssäkrad 
riskklassning av objekt där oklarheterna kring föroreningssituationen och riskerna 
är stora.  

Statusredovisning av pågående bidragsfinansierade undersökningar sker i 
kommentarerna till prioriteringslistan, bilaga 3. 

Nedan anges när bidragsansökningar kan bli aktuella och om möjligt den 
ungefärliga inriktningen av undersökningarna.  

• Köpings Elektrolytfabrik och Köpings oljerening: Huvudstudien slutförd, 
men kompletterande undersökningar bedöms behövas eftersom det 
fortfarande är oklart om objektet innebär risk för en närliggande vattentäkt. 
Medel för kompletterande undersökningar beräknas ske 2014. 

• Bålsjöverksområdets silvergruva, Norberg: Ansökan om medel för 
fördjupade undersökningar beräknas under 2014 för genomförande 2015.  

• Snickerifabriken i Valstalund, Hallstahammar: Fördjupade undersökningar 
behöver genomföras. Målet är att hitta huvudman och ansökan under 2014 
för genomförande 2015. 

• Hallstahammars bruk delområde 1, Hallstahammar: Förstudie pågår hösten 
2013, varför ansökan om medel för fortsatta utredningar beräknas kunna 
göras först i oktober 2014. 
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• Hultgrens kemtvätt, Hallstahammar: Förstudie pågår hösten 2013, varför 
ansökan om medel för fortsatta utredningar beräknas kunna göras först i 
oktober 2014. 

• Ramnässågen, Surahammar: Fördjupande undersökningar har utförts. 
Eventuellt kan ansökan om medel för delfinansiering bli aktuell 2014 eller 
2015. 

• Nedre Skärsjöområdet med Myrbacksfältet, Bäckegruva (Riddarhytte 
malmfält), Skinnskattebergs kommun: En ansvarig f d verksamhetsutövare 
genomförde undersökningar på de delar där ansvar finns och rapport kom 
2012. En bidragsfinansierad förstudie i tre delar har påbörjats i området vid 
Nedre Skärsjön och Uggleforsån. De två första delarnas undersökningar är 
genomförda hösten 2013. Resultatrapport och förslag till utformning av tredje 
delen av förstudien kommer våren 2014. Ansökan om medel för fortsatta 
undersökningar planeras till 2014 eller 2015. 

• Kvarnar som betat spannmål: Branschen betningsanläggningar inventerades 
under 2012. Det uppkommer sannolikt behov av översiktliga undersökningar 
på några objekt under 2015, d v s ansökan i oktober 2014.  

3.2.4 Bidragsfinansierade åtgärder 
Länsstyrelsen bedömer att i stort sett alla objekt där huvudstudie genomförs 
kommer åtgärder eller delåtgärder att bli nödvändiga.  

Länsstyrelsen ser ett ökande behov av statlig delfinansiering där 
verksamhetsutövare inte har hela ansvaret för konstaterade föroreningsskador. 

Nedan anges de objekt där ansökan om medel för åtgärder kan bli aktuella 
kommande år. Objekten statusredovisas i bilaga 3:  

• Surahammars kemiska tvätt: Kompletterande undersökningar har genomförts 
under 2012 och 2013. Huvudstudien ska färdigställas under 2013. Åtgärder 
blir aktuella under 2013 och/eller 2014.  

• Sands såg och kvarn, Sala: Projekteringen är i slutfasen och kommer 
färdigställas under året. Under 2014 kommer ansökan om åtgärder att 
aktualiseras.  

• Sala silvergruva samt Pråmån, Sala: Arbete med att färdigställa huvudstudien 
pågår under 2013 och kommer att avslutas i början av 2014. En ansökan om 
medel för åtgärder planeras 2014.  

• Kolbäcks Värmebehandling, Hallstahammar: Ansökan om medel för åtgärder 
görs 2013 med plan att projektering och ansökan om medel till åtgärd sker 
2014 och åtgärd 2015. 

• Köpings Elektrolytfabrik och Oljerening; Bålsjöverksområdets silvergruva, 
Norberg: Snickerifabriken i Valstalund, Hallstahammar; Hallstahammars 
bruk delområde 1, Hallstahammar; Hultgrens kemtvätt, Hallstahammar; 
Ramnässågen, Surahammar: Om utredningsbidrag beviljas och 
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huvudstudierna kan slutföras 2015 etc skulle det eventuellt kunna bli aktuellt 
med ansökan om åtgärdsmedel för dessa objekt 2016.  

3.3 Utbildning, information och tillsynsvägledning 
Länsstyrelsens strategi för tillsynsvägledning redovisas i kapitel 1 och vad som 
genomförts 2013 i kapitel 2.  

Under de kommande åren planeras följande aktiviteter inom tillsynsvägledning: 

• Råd och stöd både ärendespecifikt och övergripande. Rådgivningen sker både 
per telefon och vid s k kommundialog. Dialogen är ett tillfälle för 
Länsstyrelsen och miljöförvaltningarna att diskutera lokala frågeställningar 
och prioriteringar.  

• En samverkansgrupp finns inom arbetsområdet. Den träffas behovsanpassat 
två till fyra gånger per år. Under 2014 planeras en samverkansträff eftersom 
utbildningsinsatser är planerade.  

• Var tredje år genomförs en större utbildningsinsats och dessa år genomförs 
färre samverkansträffar. Nästa tillfälle är 2016 och planeringen för denna 
påbörjas under 2015, treårscykeln har förskjutits ett år till förmån för projekt 
om föroreningar vid bensinstationer m fl. 

• Ett projekt startade 2010 för att få till inventeringar av nedlagda deponier 
enligt Naturvårdsverkets metod för inventering. Projektet har under 2012 och 
2013 övergått till att vara samverkansträffar som träffas behovsanpassat en 
till två gånger per år. Inventeringar har genomförts i stora delar av länet och 
nu har några kommuner gått vidare med undersökningar av deponier. 

• Länsstyrelsen har under 2012 och 2013 att varit projektledare för ett projekt 
som syftar till att utreda markföroreningar vid bilskrotningsanläggningar. 
Projektet har bedrivits i samverkan inom Mälardalen, men styrts från 
Västmanlands län. Projektet kommer att avslutas under början av 2014. 

• Årligen arrangeras en större utbildningsinsats för kommunerna, den s k 
Mälarlänsutbildningen. Huvudarrangör 2014 är Västmanlands län. Varje år 
väljs ett särskilt tema inom arbetsområdet. 

3.4 Undersökningar och åtgärder av avslutade deponier  
I länet finns ca 140 kända avfallsdeponier och industriavfallsdeponier i länet. 
Länsstyrelsen och kommunernas miljöförvaltningar samverkade under 2009 och 
2010 för att få till stånd uppdaterade inventeringar enligt Naturvårdsverkets metod 
för inventering. 

Samverkan utvecklades till ett projekt med deltagande från samtliga kommuner i 
länet. Nu har en gemensam inventering genomförts av 95 deponier i länet. Av 
deponierna har 49 objekt bedömts kunna innebära stora risker för människors 
hälsa eller miljön, riskklass 2. Några kommuner har påbörjat genomförande av 
undersökningar på deponier med riskklass 2. Arbetet i dessa kommuner fortsätter 
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genom frivilliga åtaganden. I andra kommuner kommer Länsstyrelsen eller 
miljöförvaltningarna att behöva utreda ansvaret för deponierna.  

I Västmanlands län har tillsynen fördelats med utgångspunkt från 10 kap 
miljöbalken. Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för de industrideponier där 
Länsstyrelsen har tillsyn över industrin samt de deponier som lades ner mellan 
1969 och kommunernas övertagande av tillsynen. Kommunerna har 
tillsynsansvaret för övriga deponier.  

Projektet har under 2012 och 2013 återgått till samverkansgrupp som träffas för 
gemensamma diskussioner en till två gånger per år.  

Deponier för schaktmassor, återställda täkter samt platser där avfall använts i 
anläggningsändamål bedöms kunna innebära risker främst där 
uppläggningen/deponeringen skett i grusåsar. Arbete med identifiering av 
deponier för schaktmassor genomfördes mellan 2011och 2013. 
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Prioriteringslista Bilaga 1

Datum: 2013-10-25

Nr Objekt Kommun Primär bransch
Risk-

klass

Tillsyns-

ansvar

Ansvarig 

finns?

Primär 

förorening
Status

1 Sands Såg och Kvarn Sala Träimpregnering 1 Kommun Nej Dioxin Förberedelse

2 F d Kolbäcks Värmebehandling Hallstahammar Tungmetallgjuterier 1 Lst Nej As Huvudstudie

3 Sala Silvergruva, Sala Bly samt Pråmån Sala
Gruva och upplag - Sulfidmalm, 

rödfyr
1 Kommun Nej Pb Huvudstudie

4
Nedre Skärsjöområdet med Myrbacksfältet, 

Bäckegruvan (Riddarhytte malmfält)
Skinnskatteberg

Gruva och upplag - Sulfidmalm, 

rödfyr
1 Lst Delvis As Förstudie

5 Gamla Hyttan i Sala Sala Järn-, stål- och manufaktur 1 Kommun Nej Pb Förstudie

6 Bålsjöverksområdets Silvergruva inkl crossbanan Norberg Järn-, stål- och manufaktur 1 Kommun Delvis As Förstudie

7 Surahammars Kemiska tvätt Surahammar Kemtvätt 1 Kommun Nej X-CH Huvudstudie

8 Köpings Elektrolytfabrik och Köpings oljerening Köping

Ytbehandling av metaller 

elektrolytiska/kemiska 

processer

1 Lst Delvis X-CH Huvudstudie

9 Snickerifabriken i Valstalund Hallstahammar Träimpregnering 1 Kommun Nej Dioxin Förstudie

10 Ramnäs Impregnering (Televerket) Surahammar Träimpregnering 1 Kommun Delvis As Åtgärd

11 AB P E Östlunds Maskinfabrik Kungsör
Verkstadsindustri - med 

halogenerade lösningsmedel
1 Lst Ja Oljeprod. Förstudie

12 Bodycote Ytbehandling (Kungsörs Galvaniska) Kungsör

Ytbehandling av metaller 

elektrolytiska/kemiska 

processer

1 Lst Ja X-CH Åtgärd

13 Kanthal Sandvik samt Kanthals deponi Hallstahammar
Sekundära metallverk 

Industrideponier
1 Lst Ja X-CH Åtgärd

14 Gamla kopparverket Skinnskatteberg Primära metallverk 1 Kommun Nej As Förstudie

15 Ramnässågen Surahammar Sågverk med doppning 1 Kommun Ja Dioxin Huvudstudie

16 Samlingsobjektet Västerås Oljelagringsområde Västerås Oljedepå 1 kommun Delvis Oljeprod. Förstudie

17 Strömsholms Impregneringsanläggning Västerås Träimpregnering 1 Kommun Ja As Åtgärd

18 Oljeön Fagersta Oljeraffinaderi 1 Kommun Nej Oljeprod. Förstudie

19 Källfallsfältet, delområden Skinnskatteberg
Gruva och upplag - Sulfidmalm, 

rödfyr
1 Kommun Nej As Huvudstudie

20 Kohlswa Gjuteri och Kolsva Värmecentral Köping Tungmetallgjuterier 1 Kommun Ja Pb Förstudie

21
Samlingsobjektet Hallstahammars Bruks 

industriområde
Hallstahammar Järn-, stål- och manufaktur 1 Lst Ja Pb Förstudie

22 Samlingsobjektet Fagersta Bruks industriområde Fagersta Järn-, stål- och manufaktur 1 Kommun Ja Ni Förstudie

23 F d Telveverken Västerås 

Ytbehandling av metaller 

elektrolytiska/kemiska 

processer

1 Kommun Ja Pb Huvudstudie

24 F d AB Ivar Thulin Västerås Anläggning för farligt avfall 1 Kommun Ja Pb Förstudie

25 Slaggdeponin Norra industriområdet Fagersta Industrideponier 1 Lst Ja As Förstudie

26 Tekniska Hårdkrom AB Arboga

Ytbehandling av metaller 

elektrolytiska/kemiska 

processer

1 Kommun Nej Cr Åtgärd

27 Köpings hytta och kopparhytta Köping Primära metallverk 1 Kommun Ej utrett As Inventering

28 Thorshammars Verkstad Norberg Tungmetallgjuterier 1 Kommun Delvis Cu Förstudie

29 Syratippen Lyckan Hallstahammar Industrideponier 1 Lst Ja Cr Förberedelse

30 Samlingsobjektet Kopparlunden Västerås Sekundära metallverk 1 Kommun Ja X-CH Huvudstudie

31 Arboga Bygg och Maskinteknik Arboga Skrothantering och skrothandel 1 Kommun Ja Pb Förstudie

32 SGV AB (f d Stacke AB, Östra Verken Skultuna) Västerås
Verkstadsindustri - med 

halogenerade lösningsmedel
1 Kommun Ja X-CH Huvudstudie

Län: Västmanlands Län 

Sida 1 av 1





STATUSREDOVISNING

Prioriteringslista för Västmanlands Län Bilaga 3

Nr Objekt Kommun Kommentar

1 Sands Såg och Kvarn Sala

Objektet är lokaliserat på Badelundaåsen, i närheten av ett behandlingshem och en bostad. 

Huvudstudien slutfördes 2010. Åtgärdsbehov föreligger främst med avseende på dioxin och 

koppar i mark. Miljökontrollens referensprovtagning är genomförd. Projektering är i slutfasen och 

ska vara klar under 2013. Ansökan om åtgärdsmedel sker i början av 2014.

2 F d Kolbäcks Värmebehandling Hallstahammar

Objektet ligger inom skyddsområde för vattentäkt och inom området bedrivs en 

förskoleverksamhet. Under 2006 och 2007 genomfördes översiktliga undersökningar och under 

2008 en fördjupad riskbedömning. Resultatet visar att det sannolikt inte föreligger några risker för 

reservvattentäkten och för spridning till Kolbäcksån. Dock förekommer sådana föroreningshalter i 

jord att åtgärder behöver genomföras. 

 Åtgärdsförberedande undersökningar har genomförts 2011 och ansvarsutredningen har 

uppdaterats. Huvudstudien har slutredovisats till Länsstyrelsen. 2014 planeras projektering för 

avhjälpandeåtgärd.

3 Sala Silvergruva, Sala Bly samt Pråmån Sala

Tidigare gruvverksamhet med tillhörande anrikning och förädling har lett till att många förorenade 

markområden finns inom Sala. En huvudstudie av hela gruvområdet pågår i syfte att 

samhällsekonomiskt miljöeffektiva åtgärder ska kunna genomföras. Undersökningar och 

riskbedömning är genomförd 2007. Kompletterande undersökningar har utförts under 2010 -2012. 

Under 2013 färdigställs huvudstudien och ansvarsutredning uppdateras. 2014 planeras åtgärdsfas 

kunna påbörjas. 

4
Nedre Skärsjöområdet med Myrbacksfältet, 

Bäckegruvan (Riddarhytte malmfält)
Skinnskatteberg

Nedlaga gruvfält med hyttor och deponier som ligger i anslutning till Nedre Skärsjön. Spridningen 

av föroreningar sker till sjön som delvis är utfylld. Ansvarsutredningen är uppdaterad och 

kompletterad med kringliggande verksamheter för att möjliggöra ett helhetssyn av 

föroreningssituationen i området. En ansvarig f d verksamhetsutövare genomförde undersökningar 

på de delar där ansvar finns och rapport kom 2012. En förstudie i tre delar har påbörjats i 

området. De två första delarnas undersäkningar är genomförda hösten 2013. Resultatrapport och 

förslag till utformning av tredje delen av förstudien kommer våren 2014. 

5 Gamla Hyttan i Sala Sala

Föroreningsskadorna orsakade av anrikningsverksamhet vid en hytta för silverutvinning från 1450-

1880. Inventering och fältanalyser genomfördes 2008. Sedimenten i intilliggande vattendrag har 

undersökts 2010, inför en eventuell muddring. Undersökningen påvisar ett tydligt påslag av 

metallföroreningar längs den f d hyttans verksamhetsområde. Halterna bedöms som måttliga till 

mycket höga. Översiktliga undersökningar genomfördes hösten 2013 omfattade jord, grundvatten, 

sediment och ytvatten. Provresultat visar på höga halter av bly, kvicksilver och zink i mark. 

Provtagningar avseende inomhusluft i ett bostadshus kommer genomföras under senhösten. 

Ytterligare undersökningar bedöms vara motiverade. 

6 Bålsjöverksområdets Silvergruva inkl crossbanan Norberg

Ett nedlagt gruvområdet med flera gruvor och utfyllda områden där olika verksamheter medför att 

exponeringen av föroreningar är relativt stor. Undersökningar genomfördes i recipienten Bålsjön 

2009 och 2010. Undersökningarna omfattade provfiske, bottenfaunaundersökning, 

sedimentundersökning samt kontroll av ytvatten genom passiva provtagare. Några ytterligare 

undersökningar eller åtgärder av Bålsjön bedöms inte vara motiverade för närvarande. 

Delområdet Silvergruvan behöver dock undersökas vidare på grund av de risker som kan finnas 

för människors hälsa. Kommunen har meddelat att de inte har möjlighet att vara huvudman för det 

fortsatta arbetet. Ärendet planeras att handläggas av Länsstyrelsen 2014.

7 Surahammars Kemiska tvätt Surahammar

Den f d kemtvätten har funnits på en villafastighet som är belägen i ett bostadsområde. 

Översiktliga undersökningar genomfördes 2005 och kompletterades 2009. Inomhusluften i villan 

var acceptabel. Uppmätta halter av klorerade kolväten i jorden visade att fri fas kan förekomma. 

Under 2012 utfördes därför en kombinerad undersökning av bergöveryta/grundvatten och 

urschaktning av förorenad mark. Höga halter av klorerade kolväten har uppmätts i 

berggrundvatten. Kompletterande undersökningar har utförts2012/2013, bland annat genom 

installation av 4 bergborrade grundvattenrör, jordprovtagning och trädprovtagning. Under hösten 

2013 utförs riskbedömning och riskvärdering. 

8 Köpings Elektrolytfabrik och Köpings oljerening Köping

Åtgärdsförberedande undersökningar pågår på en fastighet där ytbehandlingsverksamhet bedrivits. 

Området ligger i nära anslutning till ett Köpings vattenskyddsområdet. Undersökningarna 

samfinansieras med statliga bidrag och ansvariga fastighetsägare. Huvudstudien avslutas hösten 

2012. Eventuellt behöver vissa kompletterande undersökningar genomföras. Åtgärdsbehov 

föreligger sannolikt och åtgärder kan bli aktuella 2015. Ansvarsutredning behöver uppdateras och 

det planeras ske 2014.

9 Snickerifabriken i Valstalund Hallstahammar

F d Snickerifabriken i Valstalund är belägen ca 500 m öster om  Hallstahammar. Impregnering 

skedde med CCA-medel (krom, koppar, arsenik) och kreosot. Byggnaderna från den gamla 

snickeriverksamheten brann ner i slutet av 1970-talet. Fastigheten används av brukshundsklubben 

som använder dricksvatten från en grävd brunn på fastigheten. Föroreningar i form av vissa 

metaller och dioxin finns i jorden. Den representativa halten,

uttryckt som UCLM95, överskrider Naturvårdsverkets KM-riktvärde för arsenik, bly och dioxin. 

Grundvattnet bedöms inte vara påverkat av metallförorening, men dioxin har påvisats.

10 Ramnäs Impregnering (Televerket) Surahammar

Föroreningsskador har orsakats av Televerkets impregneringsanläggning. 2008/2009 genomfördes 

detaljerade undersökningar av området, som påvisade ett åtgärdsbehov.  SGU har under vintern 

2012/2013 genomfört en efterbehadling, vilken avslutades i april 2013. Därefter har 

återställningsarbete påbörjats enligt inkommen saneringsanmälan.
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11 AB P E Östlunds Maskinfabrik Kungsör

En förstudie har genomförts 2010 och det har konstaterats att mark och grundvatten är förorenat 

av petroleumprodukter, xylen, metaller, cyanid och lösningsmedel. Klorerade lösningsmedel har 

detekterats i grundvattnet. Fri fas olja finns i grundvattnet. Åtgärdsbehov föreligger. 

Ansvarsutredningen har uppdaterats under 2011 och 2012. Arbetet med att bedöma behov av 

kompletterande undersökningar för bedömning av riskerna med objektet genomförs under 2013. 

12 Bodycote Ytbehandling (Kungsörs Galvaniska) Kungsör

Ett antal utredningar av föroreningar i mark och grundvatten har genomförts vid den f d 

ytbehandlingsverksamheten. Delområden med stora föroreningsmängder av tungmetaller och 

oljeprodukter har identifierats. Utredningarna visar på höga halter av vinylklorid, cis-1,2-

dikloreten, trikloreten och tetrakloreten. Vissa delåtgärder har genomförts. Oklarheter råder kring 

omfattningen och utbredningen av den förorening som finns i grundvattnet. Kompletterande 

undersökningarn behöver genomföras för att bedöma riskerna med objektet. 

13 Kanthal Sandvik samt Kanthals deponi Hallstahammar

Bolaget genomförde en översiktlig miljöteknisk undersökning av industriområdet under 2007. 

Utredningen visade att det finns vissa områden som har höga halter med i första hand metaller, 

olja och klorerade lösningsmedel. Under 2010 och 2011 har kompletterande undersökningar 

avseende klorerade lösningsmedel genomförts. 

14 Gamla kopparverket Skinnskatteberg
Gamla kopparverket ligger i anslutning till objektet Myrbacksfältet och kommer att undersökas 

samlat med detta objekt. Undersökningarna bör kunna inledas under vintern 2012/2013. 

15 Ramnässågen Surahammar

Fördjupade undersökningar har utförts av en tidigare verksamhetsutövare. Området används idag 

som strövområde. Planer finns på ett naturreservat i objektets närhet. Detta kommer att öka antalet 

besökare i området och förändra riskbedömningen. Fastigheten är herrelös. Kommunen har utrett 

möjligheten att expropriera fastigheten, men beslutat att inte gå vidare i frågan. Skyltar har i 

miljökontorets regi satts upp inom området med texten "Förorenat området. Förtäring av bär och 

svamp avrådes".

16 Samlingsobjektet Västerås Oljelagringsområde Västerås 

Pågående verksamheter inom området har inventerats. Delar av området är undersökt. Två 

depåområden har åtgärdats. Två ytterligare områden kommer eventuellt att åtgärdas med in-

situmetoder. Försök kommer att inledas. En ansvarsutredning har kommunicerats med berörda. In 

situ försök på två depåområden är i uppstartskedet.

17 Strömsholms Impregneringsanläggning Västerås 

Objektet är delvis åtgärdat i slutet av 1980-talet. Kommunen är tillsynsmyndighet och har utfört 

en ansvarsutredning. Undersökningar har genomförts under 2008 och sanering med avseende på 

höga halter arsenik vid uppställningsplatsen för impregneringstuben genomfördes 2009 genom 

frivilligt åtagande. Bolaget har inkommit med förslag på provtagningsplan för fördjupade 

undersökningar.  Plan för ytterligare undersökningar ska omarbetas. Provtagning planeras 

påbörjas våren 2014.

18 Oljeön Fagersta

Området är ett kulturhistoriskt intressant område med ett stort antal besökare. Ansvarig saknas 

varför förstudie genomfördes med bidragsmedel under 2009 och 2010. Delar av området 

bedömdes utgöra stora risker för människa och miljö utifrån olje- och metallföroreningar, varför 

kompletterande undersökningar genomfördes hösten 2012. Viss uppföljande provtagning utfördes 

även sommaren 2013. Rapport utifrån senaste resultaten färdigställs under hösten 2013.

19 Källfallsfältet, delområden Skinnskatteberg

Föroreningsskadorna är orsakade av gruvverksamhet som bedrevs mellan 1895 och 1967. 

Undersökningar genomfördes 2006 och kompletterande undersökningar behövs, särskilt i 

recipienten Lien. Fördjupade undersökningar har genomförts 2013. I utredningen k ingår även en 

litteraturstudie över ovanliga metaller (cerium, lantan etc) som varit förekommande i området. 

Rapport kommer i slutet av 2013.

20 Kohlswa Gjuteri och Kolsva Värmecentral Köping

Delåtgärder genomfördes inom industriområdet under 2006. Två delområden inom 

industriområdet kan trots åtgärderna fortfarande innebära mycket stora risker för människors hälsa 

och miljön. Pågående verksamhet bedrivs i området. En uppdatering av ansvasutredningen 

behöver göras. 

21
Samlingsobjektet Hallstahammars Bruks 

industriområde
Hallstahammar

Ett samlingsobjekt som består av flera föroreningsskadade markområden med delat tillsynsansvar 

mellan Länsstyrelsen och kommunen. En uppdaterad ansvarsutredning har genomförts under 2011 

och 2012. Delområde 1 saknar ansvarig verksamhetsutövare och bidragsfinansierade 

undersökningar har påbörjats hösten 2013. Berörda inom övriga delområden har avböjt att 

samverka  vid denna undersökning. Inom delområde 2 pågår privatfinansierade undersökningar. 

Hallstahammars kommun, bygg- och miljöförvaltningen har det huvudsakliga

tillsynsansvaret för delområde 3 och 4.

22 Samlingsobjektet Fagersta Bruks industriområde Fagersta

Industriområdet ligger i anslutning till Kolbäcksån. Tillsynsansvaret är delat mellan kommunen 

och Länsstyrelsen. Vissa undersökningar har genomförts under 2008. Området gränsar till 

slaggdeponin Norra Industriområdet. 

Kommunen har förelagt om undersökningar på delområden Uddnästippen, men vid överklagan 

framkom att Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. 

23 F d Telveverken Västerås 

Exploatering av närliggande områden medför en ökad exponeringsrisk för människors hälsa. 

Objektet är beläget inom exploateringsområdet för Öster Mälarstrand och Ångkraftverket. I 

samband med exploateringen har vissa åtgärder genomförts. Detaljplanearbetet har påbörjats för 

tredje detaljplanen för Öster Mälarstrand inom vilken objektet är belägen. Exploatören har för 

avsikt att utföra detaljerade undersökningar våren 2014 och sanering hösten 2014.

24 F d AB Ivar Thulin Västerås 

En skrotverksamhet som lades ned 1989. Föreläggande att genomföra ytterligare undersökningar, 

riskbedömning samt åtgärdsutredning är fattat hösten 2012. Provtagningsplan för undersökning 

inkommen, granskad och godkänd.
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25 Slaggdeponin Norra industriområdet Fagersta

En industrideponi med avfall från Fagersta bruk. Deponin förorenar intilliggande Kolbäcksån. En 

tidigare verksamhetsutövare har under 2010 och 2011 genomfört fördjupade undersökning av 

området. Två delområden har bedömt så förorenade att åtgärder behöver initieras. Inom ramen för 

pågående verksamhet inom området har även vissa riktade undersökningar genomförts och en 

handlingsplan tagits fram. Projektering för delåtgärd planeras 2014. 

26 Tekniska Hårdkrom AB Arboga

Schaktsanering har utförts 2013 med statliga medel främst med avseende på krom, sexvärt krom 

och bly. Ett tidigare okänt förorenat grusskikt hittades inom området i samband med saneringen. 

Grusskiktet har endast delvis schaktats bort. I oktober 2013 beviljade Naturvårdsverket att delar av 

återstående åtgärdsmedel används för att fortsatt forskningen på omvandling av sexvärt krom till 

trevärt krom samt stabilisering. I denna forskning ingår som minst ett fältförsök att åtgärda den 

restförorening som lämnats på området. I övrigt kvarstår slutrapportering av åtgärd samt 

uppföljande miljökontroll.

27 Köpings hytta och kopparhytta Köping Hyttan var under en tid landets största hytta. En ansvarsutredning behöver göras. 

28 Thorshammars Verkstad Norberg

En förstudie avslutades 2007. Bidrag till huvudstudie beviljades inte eftersom ansvar finns. 

Ansvarigt bolag har ett kulturhistoriskt värde med marginella tillgångar. Kommunen har 

tillsynsansvaret och har hösten 2013 förelagt bolaget om att genomföra undersökningar.

29 Syratippen Lyckan Hallstahammar

Objektet är en avslutad metallhydroxiddeponi. Undersökningar har genomförts genom frivilliga 

åtaganden. Rapport från undersökningarna inkom i maj 2007. Ansvarsutredningen har reviderats 

under 2011 och 2012. En f d verksamhetsutövare har förelagts om att projektera åtgärder för att 

minska infiltrationen av nederbörd i deponin. Projekteringsrapport inkom 2013 och ska bedömas 

av Länsstyrelsen. 2014 planeras bedömning av ansvar och skälighet uppdateras med syfte att 

initiera avhjälpandeåtgärd. 

30 Samlingsobjektet Kopparlunden Västerås

Ett samlingsobjekt för ett centralt industriområde i Västerås. Området är delvis undersökt och i 

vissa delar åtgärdat. Planerad exploatering innebär att exponeringen för allmänheten riskerar att 

öka. Ansvarsutredning har genomförts 2008-2009 av kommunen som är tillsynsmyndighet. 

Utredningen har kommunicerats med berörda. Avsikten är att få till stånd kompletterande 

undersökningar. Möten om fortsatt hantering av ärendet har hållits med berörda. Sammanställning 

av genomförda undersökningar och saneringar inom området har skett och kommunicerats med 

berörda. Delar av området har åtgärdats. Undersökningar har under 2013 genomförts inom 

nordvästra delen av området till följd av nedläggning av den miljöfarliga verksamheten. 

Ytterligare undersökningar för hela området har skett som en del av pågående planprogramarbete 

för stadsdelen.

31 Arboga Bygg och Maskinteknik Arboga

Vissa undersökningar har genomförts som påvisar att det kan finnas höga halter av föroreningar 

på området. Kompletterande undersökningar behöver göras. I dagsläget är halva fastigheten 

Långan 12 öppet område med cykelbana med tunnel  under järnvägen. Vid byggnation av 

cykelväg och tunnel frigjordes föroreningar. Grundvattenprovtagningar togs under flera år efter 

avslutad byggnation. År 2011 gjordes bedömningen med underlag av analysresultaten att avsluta 

provtagningarna. Den andra halvan av fastigheten Långan 12 är instängslad. Ingen verksamhet 

bedrivs där. Viss provtagning har utförts. Inga åtgärder har genomförts. 

32 SGV AB (f d Stacke AB, Östra Verken Skultuna) västerås

En ansvarsutredning genomfördes under 2006. En slutrapport från översiktlig miljötekniska 

markundersökningar har inkommit. En uppföljande miljöteknisk undersökning är utförd under 

sommaren 2013 och slutrapporten inväntas under hösten. 
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