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Fakta 
• 34 000 invånare

• Yta 1025 km2

• 7 kransorter





Insats bilbrand 2014, så det började
• Hantverksbil brann i yttre vattenskyddsområde
• Räddningstjänsten (VSR) släckte med skum
• Sanering och efterverkningar…



Underlag
• Begärt in alla släckinsatser VSR har dokumenterat
• Naturvårdsverkets screening, kartlager
• Upptäckt i samband med tillsyn
• Krav på provtagning i samband med tillsyn/villkor
• Provtagningar i samband med Detaljplan (DP) arbete
• LIFE delprojekt PFAS i vatten





Identifierade verksamheter 
• Räddningstjänstens brandövningsplatser, nya och gamla
• Logistikdammen
• Gamla brandstationen, kvarteret Abborren
• Presto
• Svensk Brandservice (Dafo)
• Kabelåtervinningen, brand
• Gamla ”Cirkusplatsen”



Fortsättn. Verksamheter
• Vika tippen
• Gammal bilskrot
• NG Metal-elektronikåtervinning
• Civilförsvarets övningsfält
• Gamla flygfältet Björkvik
• Utöver detta ett antal släckinsatser och provtagningar i 

samband med detaljplaner (DP)



Näsnaren
• En punkt i utloppet Näsnaren
• Problemområde
• Varannan vecka under ett år
• Totalt 22 ggr
• Provfiske under hösten



Årsmedelvärde



Gamla brandstationen, Abborren
• Sanerat i mark av exploatören

• Kommunen ansvar GV

• Höga värden grundvattnet 
(GV) kvarstår





Truckstop ny detaljplan



Detaljplan Truckstop
• Släckinsats 100 l skum ca 10 år sedan
• Provtagning och sanering i samband med DP
• Nya prover tagna nu, högre värden efter sanering i GV
• Nytt GV rör satt

• Fortsättning?



Ansvar och utmaningar
• I samband med DP- utredning, sanering, fortsatt 

provtagning
• Tillsynen-krav på provtagning, ev. åtgärder eller förbud, 

nivåer på utsläpp till vatten?
• Gamla tippar- utredning, provtagning
• I sjöar och vattendrag- ev. avrådan från fiske



Kontaktuppgifter:
Jenny Herbertsson, Miljöstrateg/vattensamordnare 
jenny.herbertsson@katrineholm.se

0150-576 65
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