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Information om planerad sanering av förorenad mark på fastigheten Rapphönan 4
För ungefär ett år sedan påbörjade Sveriges geologiska undersökning (SGU) en utredning av den före detta
plantskolan i Örkelljunga. I ett informationsbrev i slutet av förra året berättade vi om resultaten från de
inledande undersökningarna som visade att det förekommer rester av bekämpningsmedel i marken. Att de
uppmätta halterna av DDT och vissa andra bekämpningsmedel är högre än Naturvårdsverkets generella
riktvärden innebär inte att det är farligt att bo och vistas på denna plats, men det innebär att SGU kommer
att genomföra fler undersökningar inom området. I början av sommaren kommer även en mindre
saneringsåtgärd att genomföras i slänten bakom Kornettvägen 2N-2T. Inom ett litet område i slänten har
mycket höga halter av DDT påvisats i den ytliga jorden, i närheten av den plats där plantskolans
lagerbyggnad tidigare låg. DDT-förorenade jordmassor inom detta område kommer att schaktas ur och
omhändertas på godkänd mottagningsanläggning för denna typ av jordmassor.
Höga halter av DDT grävs bort i början av sommaren
SGU har lämnat in en saneringsanmälan till tillsynsmyndigheten Söderåsens miljöförbund som har
beslutat att arbetet får genomföras enligt anmälan. Upphandling av entreprenör pågår och arbetet planeras
att på börjas vecka 25 (i mitten av juni). Arbetet kommer inledas med att området som ska saneras
stängslas in. En liten del av gång- och cykelvägen utanför Kornettvägen 2N-2T kommer att tas i anspråk
av byggstaketet. Arbetet kommer att pågå under ca 2–3 veckor. Under grävarbetet kommer åtgärder att
vidtas för att förhindra damning och kontroll av damm i luften kommer att utföras i samband med att
schakt av förorenade massor pågår. Bullrande arbete får inte pågå mellan kl. 18.00-07.00. Transporter av
jordmassor och annat material till och från arbetsområdet kommer att ske från Kornettvägen via
garageuppfarten. För att komma åt föroreningen kommer vi kanske behöva ta ner ett fåtal träd som står i
slänten. I övrigt kommer området att återställas så att marken fylls igen med rena massor och nytt gräs
planteras.
Bakgrund
SGU har i uppdrag att undersöka och vid behov åtgärda föroreningar i mark och grundvatten som orsakats
av statliga myndigheter som inte längre finns kvar. Den nedlagda myndigheten Skogsvårdsstyrelsen drev
skogsplantskolor på ett antal platser i Sverige, vilka nu undersöks av SGU. I Örkelljunga låg tidigare en
plantskola som lades ner i början på 70-talet då området istället bebyggdes med bostäder. Du har fått detta
brev eftersom din bostad ligger inom det tidigare verksamhetsområdet för plantskolan.
Syftet med arbetet i Örkelljunga, liksom för övriga platser som undersöks, är att säkerställa att det inte
finns kvar rester av bekämpningsmedel i marken sedan plantskolan drevs, som kan innebära en risk för
människor eller miljö. I det mindre området som nu saneras är halterna av DDT många gånger högre än
halterna som förekommer inom resten av plantskolans område. Därför genomförs nu en åtgärd där.
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Mer information
På SGUs webbplats www.sgu.se/orkelljunga hittar ni mer information om de undersökningar som har
genomförts och om den planerade åtgärden. Där finns även de två tidigare informationsbreven som vi har
skickat ut samt rapporter som går att ladda ner. Det går också bra att kontakta oss på SGU via mail eller
telefon. Söderåsens miljöförbund nås via Amanda Sahlin på 0435-782496, amanda.sahlin@smfo.se.
Vänliga hälsningar
Hanna Wåhlén och Kristin Forsberg
Projektledare, Sveriges geologiska undersökning

Kartan med pilen visar platsen där förorenad mark kommer att saneras med start i mitten av juni (v. 25).
Fotot visar gräsytan bakom Kornettvägen 2N-2T som kommer att stängslas in då arbetet pågår.
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