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SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 

Magdalena Gleisner 
Tel: 010-698 10 22 
magdalena.gleisner 
@naturvards verket, se 

BESLUT 
2017-03-16 

Ärendenr: 
NV-03764-11 

Länsstyrelsen i Skåne län 
205 15 Malmö 

Beslut om omfördelning av bidrag till åtgärder på det 
förorenade området fd Ferrosan AB (Getinge 11:5) i 
Eslövs kommun 

Beslut 
Naturvårdsverket beslutar att Länsstyrelsen, utifrån Länsstyrelsens ansökan per 
den 2017-01-10, kan omfördela kvarvarande medel om 3,6 mkr från 2016 till 
2017 som objekt fd Ferrosan AB (Getinge 11:5) i Eslövs konmiun redan 
beviljats medel för. Naturvårdsverket beslutar också, för samma objekt, att 11,2 
mkr resp 20,8 mkr som tidigare beslutats för år 2017 resp år 2018 omfördelas 
till år 2019 (se tabell 1). 

Naturvårdsverket beslutar enligt förordningen (2004:100) om avhjälpande av 
föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande. 

Detta beslut med villkor avser samtliga medel beslutade för objektet fd Ferrosan 
AB (Getinge 11:5) och ersätter samtliga tidigare beslut 

Tabell 1: Beslutade medel för objektet fd Ferrosan AB (Getinge 11:5) (NV-03764-11) 

Objektnamn Kommun Ärendenr Ändamål 

Bidrag* 

Objektnamn Kommun Ärendenr Ändamål Nytt 
bidrag 
(Mkr)** 

Omför
delat 

bidrag 
(Mkr) 

Totalt 
(Mkr) 

Är 

Fd Ferrosan 
AB (Getinge 
11:5) 

Eslövs 
kommun 

NV-03764-
11 

Åtgärder 0,4 2014 

BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195 
ÖSTERSUND - FORSKARENS VÄG 5, HUS UB 
POST: 106 48 STOCKHOLM 
TEL: 010-698 10 00 
FAX: 010-698 10 99 
E-POST: REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET.SE 
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Fd Ferrosan 
AB (Getinge 
11:5) 

Eslövs 
kommun 

NV-03764-
11 

Åtgärder 4,0 2015 

Fd Ferrosan 
AB (Getinge 
11:5) 

Eslövs 
kommun 

NV-03764-
11 

Åtgärder, 
kvarvarande 
medel 
omfördelas till 
2017 

-3,6 0 2016 

Fd Ferrosan 
AB (Getinge 
11:5) 

Eslövs 
kommun 

NV-03764-
11 

Åtgärder 
Omfördelning 
kvarvarande 
medel från 
2016 till 2017 

3,6 3,6 2017-
03-16 

Fd Ferrosan 
AB (Getinge 
11:5) 

Eslövs 
kommun 

NV-03764-
11 

Åtgärder, 
omfördelas till 
2019 

-11,2 0,4 2017 

Fd Ferrosan 
AB (Getinge 
11:5) 

Eslövs 
kommun 

NV-03764-
11 

Åtgärder, 
omfördelas till 
2019 

-20,8 2,2 2018 

Fd Ferrosan 
AB (Getinge 
11:5) 

Eslövs 
kommun 

NV-03764-
11 

Åtgärder 
Omfördelning 
från 2017 och 
2018 till 2019 

32,0 32,0 2019 

Totalt 
beviljat 

42,6 

* Andel av kostnaden till den del ansvar inte kan utkrävas alternativt finansieras på annat sätt. 
** Bidrag som belastar anslaget 2014-2019 
* Bidrag som Länsstyrelsen Skåne omfördelar, 3,6 mkr flyttas från 2016 till 2017, samt 11,2 mkr 
resp 20,8 mkr flyttas från år 2017 resp år 2018 till år 2019. 

Villkor for åtgärder vid fd Ferrosan A B (Getinge 11:5) 

1. Projektet ska genomföras enligt senaste utgåvan av Naturvårdsverkets 
kvalitetsmanual för efterbehandling av förorenade områden och enligt 
länsstyrelsens ansökan till Naturvårdsverket, samt inom den kostnad som 
länsstyrelsen angett i ansökan. 

2. Bidraget får användas för det ändamål som anges i tabellen ovan. För 
"Åtgärder" får bidraget användas till både åtgärdsförberedande arbete 
(projektering inklusive entreprenadförberedande imdersökningar och 
upprättande av ansökningshandlingar) och för genomförande av 
efterbehandlingsåtgärder (entreprenader inklusive bygg- och 
miljökontroll). Bidraget får också användas för projektstöd samt för den 
uppföljning som krävs för att bedöma att åtgärdema ftmgerar som avsett 
eller ger förväntad effekt. 

3. Det ska finnas nödvändiga tillstånd och armiälningar innan huvudmannen 
påbörjar åtgärden. 
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4. Bidraget täcker inte Länsstyrelsens egna kostnader för styrning och 
administration av bidraget. 

5. Bidraget får bara användas för åtgärder där det inte skäligen kan utkrävas 
ansvar enligt miljöbalken eller annan författning. Naturvårdsverket 
kräver tillbaka medel om det kommer fram att någon annan är delvis 
eller helt ansvarig enligt miljöbalken eller annan författning. 

6. Det förorenade områdets status ska vara uppdaterad i EBH-stödet senast 
den sista februari. 

7. Länsstyrelsen ska lämna en uppdaterad ekonomisk kalkyl för 
efterbehandlingen till Naturvårdsverket var tredje månad (den s.k. 
kvartal srapporten). 

8. Länsstyrelsen ska omedelbart meddela och konmientera betydande 
förändringar i projektet, till exempel ändringar i tidsplanen, uppfyllelse 
av mål eller kostnadsförändringar. Naturvårdsverket kan då göra en 
omprövning av bidragsbeslutet och komma att minska bidraget eller helt 
upphöra med bidrag. Vid en omprövning gör vi även bedömningen 
utifrån en nationell prioritering och hur länsstyrelsen uppfyller 
bidragsvillkoren. 

9. Länsstyrelsen beviljas bidrag för åtgärdsobjektet fd Ferrosan AB 
(Getinge 11:5) under förutsättning att Naturvårdsverket i sin tur beviljas 
anslag. 

10. Länsstyrelsen ska lärrma en slutredovisning av projektet enligt senaste 
utgåvan av Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för efterbehandling av 
förorenade områden. 

11. Uppgifter om utförda efterbehandlingsinsatser, uppfyllda åtgärdsmål och 
eventuella resthalter och lägen ska bevaras för framtiden. Länsstyrelsen 
ska föra in uppgiftema i lämplig omfattning i databasen om förorenade 
områden (EBH-stödet). 

12. Verksamheten ska vara föremål för samma kontroll och löpande revision 
som Länsstyrelsens övriga verksamhet. Naturvårdverket kan ställa krav 
på en extem revisor eller initiera egna revisioner. 

Bakgrund 
På fastigheten tillverkades 1947-1968 bekämpningsmedlet fenylmercuriacetat 
som användes för slembekämpning inom pappersindustrin. Idag angränsar 
objektet till ett villaområde och till Kävlingeån. Mark, sediment, samt äldre och 
nyare avloppsledningar på fastigheten är kraftigt förorenade av kvicksilver. 
Även DDT, DDD och DDE förekommer i höga halter i mark. Både kvicksilver 
och DDT förekonuner i halter som gör att massoma klassas som farligt avfall, 
vilket kommer innebära särskilt omhändertagande. Föroreningama har spridits. 
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troligen via avloppsrör, ut till Kävlingeån, som är viktig för havsöringens 
vandring och enligt Länsstyrelsen en av fa lokaler i landet för den rödlistade 
tjockskaliga målarmusslan. Åtgärden kommer omfatta schaktsanering och 
omhändertagande av kontaminerade fyllnadsmassor, slamsugning av 
avloppsledningar och rivning av äldre ledningar. 

Vi beviljade under 2014 Länsstyrelsen i Skåne 43 mkr för åren 2014-2018 för att 
åtgärda föroreningsskada i mark, markinstallationer och sediment. Under 2016 
meddelade Länsstyrelsen att det blivit förseningar i projektet pga att en 
upphandling av provtagande konsult överklagats. Överklagan medförde ca 6 
månaders försening av planerade åtgärdsförberedande imdersökningar, vilket i 
sin tur innebar förseningar av andra förberedande delar som t ex arbetet med 
tillståndsansökan samt teknisk projektering. Hösten 2016 kunde projekteringen 
påbörjas. Länsstyrelsen lämnade 2017-01-10 in ansökan om omfördelning av 
beviljat medel pga tidsförskjutningen i projektet, samt förlängning av 
åtgärdstiden till 2019. Totak belopp för hela åtgärden blir 42,6 mkr. 

Motivering till beslut 
Länsstyrelsen har gett objektet högsta riskklass (riskklass 1) och placerat det 
som nummer fyra på länets prioriteringslista över de från risksynpunkt 
allvarligaste objekten i länet. Det firms ingen som kan hållas ansvarig för 
efterbehandlingsåtgärder på objektet. Objektet är förorenat med långlivade 
hälso- och miljöfarliga ämnen i höga koncentrationer vilket iimebär betydande 
risker för negativ påverkan på märmiskors hälsa och miljön. 

Åtgärdsförberedelsema är pågående på projektet, och för att undvika ytterligare 
förseningar, samt motverka skador och förhindra vidare spridning av 
föroreningama beviljar Naturvårdsverket omfördelning av medel utifrån 
länsstyrelsens ansökan. Naturvårdsverkets beslut om medel gäller hela åtgärden. 
Vi har för avsikt att ge fortsatta bidrag så att länsstyrelsen kan slutföra och följa 
upp åtgärdema. 

Utbetalning av medel 
Bidraget betalas ut av Naturvårdsverket till länsstyrelsens bankgirokonto (SCR-
konto). Vilket bankgirokonto som används har överenskommits centralt. 

I och med att bidraget används accepteras också villkoren för bidraget. 

Länsstyrelsens beslut om eventuell vidarefördelning av bidragsmedel enligt 10 a 
§ i Förordning (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd 
för sådant avhjälpande ska irmehålla villkoren ovan i tillämpliga delar samt i 
övrigt de villkor som Länsstyrelsen anser behövs. 

Detta beslut kan inte överklagas enligt 12§ i Förordning (2004:100) om 
avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande. 
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Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Bjöm Risinger. Vid den slutliga 
handläggningen har i övrigt deltagit föredragande, Ingela Hiltula, biträdande 
avdelningschef samt Erika Nygren, enhetschef och Magdalena Gleisner, 
handläggare. 

Bjöm Risinge 


