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Vår referens

Miljöavdelningen
Miljöskyddsenheten Industri
David Lalloo
040 25 20 56

Beslut om avhjälpandeåtgärder med anledning av
föroreningsskada inom kvarteren Kastanjen, Klippan,
Linden och Palmen, Klippans kommun
Beslut
Länsstyrelsen förelägger Klippans kommun med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken
enligt följande:
1. Avhjälpandeåtgärderna ska i huvudsak utföras enligt anmälan. Om
avvikelser sker från anmälan så ska tillsynsmyndigheten kontaktas.
2. Om damning förekommer ska åtgärder skyndsamt vidtas.
3. Bullerstörningar ska så långt det är tekniskt och realistiskt möjligt
minimeras.
Länsstyrelsen förelägger Klippans kommun enligt 26 kap 22 § miljöbalken att ta
fram och lämna in en redovisning av utförda arbeten, vidtagna
försiktighetsåtgärder och resultat senast två månader efter att arbetena avslutats.
Detta beslut kan överklagas hos miljödomstolen, Växjö tingsrätt, se sista sidan.
Redogörelse för ärendet
Länsstyrelsen har den 20 januari 2011 fått in en anmälan om avhjälpandeåtgärder
för fastigheter inom rubricerade kvarter enligt 28 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Anmälan avser efterbehandling av förorenad jord.
Vilka fastigheter som avses efterbehandlas framgår av bilaga 1.
Söderåsens miljöförbund har beretts möjlighet att yttra sig över anmälan. Även
berörda fastighetsägare enligt bilaga 2 har beretts möjlighet att yttra sig.
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Anmälan om avhjälpandeåtgärder
Anmälan innehåller följande bilagor:
• resultatrapport (miljöteknisk markundersökning),
• hälsoriskbedömning med sanerings- och återställningsplaner,
• miljöriskbedömning,
• situationsplan,
• omgivningsmiljökontroll
I resultatrapporten framgår att i 78 punkter så överskrids Naturvårdsverkets
riktvärde för känslig markanvändning för arsenik. I 7 punkter överskrids
motsvarande riktvärde för krom. Naturvårdsverkets riktvärde för känslig
markanvändning avses användas som saneringsmål för arsenik och krom.
Saneringsmålet överskrids inom 17 fastigheter kring f.d. klippans läderfabrik.
Trädgårdarna kommer att saneras med avseende på arsenik och krom genom
schaktning. Förutom nämnda metaller så påträffas även bl a bly, kadmium och
koppar i marken. Halterna är överlag låga.
I Hälsoriskbedömningen framgår att samtliga metaller, med undantag av arsenik
och krom, uppvisar halter och ett mönster som inte kan härledas till verksamheten
på Läderfabriken. Förekomsten speglar förmodligen bakgrundspåverkan i
Klippans tätort som helhet. De förekommande halterna bedöms vara acceptabla ur
hälsorisksynpunkt.
Sammantaget görs bedömningen att eventuell påverkan på grund- och ytvatten
från metaller i trädgårdarna är fullt acceptabel. Beträffande markmiljön kan viss
påverkan inte uteslutas i några enstaka provpunkter.
Sanerings- och återställningsplaner redovisas för samtliga fastigheter där åtgärder
planeras. För detaljer hänvisas till bilaga B i anmälan.
Den huvudsakliga potentiella påverkan i omgivningen vid grävsaneringen anses
vara damning. För att minimera damning kommer förebyggande åtgärder att
vidtas, bl a kommer öppna schaktytor att täckas och uttransporter kommer att ske
med täckta flak.
Åtgärder för att minska störande ljud kommer att vidtas. Arbete inklusive
transporter kommer att pågå under vardagar 7-18. Saneringen är planerad att
påbörjas under mars 2011.
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Yttranden
Söderåsens miljöförbund har den 15 februari 2011 meddelat att de inte har något
att erinra avseende anmälan.
Ingen av de berörda fastighetsägarna enligt bilaga 2 har yttrat sig.
Skäl för Länsstyrelsens beslut
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar
och andra beslut som har meddelats med stöd av balken skall efterlevas. Mer
ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.
Enligt 26 kap 22 § miljöbalken är den som bedriver verksamhet eller vidtar en
åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön
eller den som annars är skyldig att avhjälpa olägenhet från sådan verksamhet
skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar
som behövs för tillsynen.
Länsstyrelsen har inget att erinra angående föreslagna saneringar. Länsstyrelsen
har lämnat synpunkter till projektgruppen avseende bl a miljö- och
hälsoriskbedömningen vid ett tidigare tillfälle. Länsstyrelsen har inga
invändningar mot de antaganden och bedömningar som görs avseende miljö- eller
hälsorisker. Länsstyrelsen anser i en samlad bedömning att de försiktighetsmått
som kommer att vidtas borde minimera olägenheter för de boende i och i
anslutning till saneringsområdena.
Avhjälpandeåtgärderna ska i huvudsak utföras enligt anmälan. Om avvikelser sker
från anmälan så ska tillsynsmyndigheten kontaktas. Om damning förekommer ska
åtgärder skyndsamt vidtas. Bullerstörningar ska så långt det är tekniskt och
realistiskt möjligt minimeras. Om saneringen av något skäl inte startar i mars
2011 såsom tänkt så ska Länsstyrelsen meddelas om nytt startdatum.

David Lalloo
Kopia till:
Miljöavdelningen (MA, JBE, RB) via mail
Söderåsens miljöförbund, Box 74, 264 21 Klippan
Akten
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HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT
Om ni vill överklaga Länsstyrelsens beslut skall ni skriva till Växjö tingsrätt,
Miljödomstolen. Överklagandet skall dock skickas till Länsstyrelsen i Skåne
län, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ.
Av överklagandet skall framgå vilket beslut ni överklagar (ange diarienummer)
och hur ni vill att beslutet skall ändras. Ni bör också tala om varför ni anser att
beslutet skall ändras. Skrivelsen skall undertecknas. Uppge även adress och
telefonnummer. Om ni har handlingar eller annat som ni anser stöder er
uppfattning, så bör ni skicka med detta. Länsstyrelsen måste ha fått ert
överklagande inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Annars kan
överklagandet inte tas upp till prövning. Behöver ni veta mer om hur ni skall
överklaga kan ni kontakta Länsstyrelsen tel. 040 - 25 20 00 (växeln).
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