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Kontaktperson   

Miljötillsynsenheten 
Anna Lejontand 
010-224 13 87 
anna.lejontand@lansstyrelsen.se 

Burlövs kommun 
Box 53 
232 21 Arlöv 
 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax 

Plusgiro/ 

Bankgiro E-post Hemsida 

205 15 Malmö Kungsgatan 13 010-224 10 00 vx 010-224 16 25 6 88 11-9 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 

291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 10 00 vx 010-224 11 02 102- 2847   

 

Riskklassning av förorenade områden  

För närvarande pågår en rikstäckande inventering av förorenade områden. 
Inventeringen, som utförs av länsstyrelsen, görs enligt Naturvårdsverkets Metodik 
för Inventering av Förorenade Områden (MIFO). Inventeringen görs branschvis, där 
samtliga verksamheter inom ett flertal branscher inventeras. Arbetet delas upp i fas 
1 och fas 2. 

 Orienterande studie, fas 1. Innebär att objekt i respektive bransch identifieras 
och uppgifter om verksamheten samlas in, t ex via arkiv och kartstudier, 
intervjuer och platsbesök. Inventeraren använder sig av ett för ändamålet 
framtaget blankettset där insamlade uppgifter antecknas och sparas i en databas. 
Osäkra uppgifter markeras med ”?”. Tillgång på underlagsdata påverkar 
riskklassningen då större osäkerhet i dataunderlaget skall resultera i en strängare 
riskbedömning. 

 Översiktlig undersökning, fas 2. OBS! Gäller endast utvalda objekt. Prov tas på 
aktuella medium (mark/grundvatten/ytvatten/sediment). Det blankettset som 
använts vid fas 1 kompletteras med den nya informationen.  

Objekten placeras efter respektive fas i en av fyra riskklasser som anger grad av risk 
för negativa effekter på människa och miljö: 

 Riskklass 1 – Mycket stor risk 

 Riskklass 2 – Stor risk 

 Riskklass 3 – Måttlig risk 

 Riskklass 4 – Liten risk 

Det är viktigt att poängtera att riskbedömningen är utförd enligt MIFO fas 1 och 
innebär således en preliminär riskklassning och att uppgifterna måste verifieras 
med provtagning innan en komplett riskbedömning kan göras. Vid all exploatering 
av områden med industriell verksamhet (avslutad eller pågående) bör försiktighet 
iakttas oavsett riskklass. Inventeringen är och ska betraktas som ett 
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underlagsmaterial för vidare arbete. Riskklassningen är inte ett juridiskt bindande 
ställningstagande. 

På Naturvårdsverkets hemsida, http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-
miljon/Mark/Fororenade-omraden/# kan ni läsa mer om bedömningsgrunderna 
för förorenade områden, riskklassningen och MIFO-metodiken. 

 

Riskklassade objekt 

Följande objekt har nu riskklassats inom er kommun. Fler objekt kommer att 
riskklassas eller eventuellt avföras inom detta projekt framöver. 

Riskklass 3 

Objekt: Hagmanns handelsträdgård 
ID nr: 186871 
Fastighet: Burlöv 3:12, 3:13, 3:94, 3:97, 3:159, 13:1 

 

Bilagt detta brev finns bakgrunden till riskklassningarna, blankett A, B och E.  

Nuvarande fastighetsägare har informerats om riskklassningen. 

 

Vi önskar Era synpunkter senast den 18 september 2014. 

Adress: Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 Malmö 

 

 

 

Anna Lejontand 

Bilaga: MIFO-blanketter 

Kopia till: Akten 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Fororenade-omraden/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Fororenade-omraden/
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Utskrivet 2014-08-20 

Objekt 

Fd AB Hagmann handelsträdgård 

Upprättad (namn) 

Anna Lejontand 

(datum) 

2014-05-15 

IDnr 

186871 

Kommun 

Burlöv 

Senast reviderad (namn) 

Anna Lejontand 

(datum) 

2014-05-27 

 

Inventeringens namn       

Dossiernummer       

Preliminär riskklass enligt BKL 2 

Inventeringsfas enligt MIFO 1 

Bransch 

Bransch Plantskola 

Branschkod  

Anteckning för bransch Verksamheten uppfyller Länsstyrelsens kriterier (2014-01-

21) för att vara en plantskola BKL 2, verksamhetstid under 

hela den prioriterade perioden, 1945-75. 

Geografisk information 

Län (namn, kod) Skåne 12 

Kommun (namn, kod) Burlöv 1231 

Topografiska kartan       

Ekonomiska (gula) kartan       

Områdets/fastighetens 

koordinater (rikets nät) 
N: 6167277 E: 380413 Z:       

Fastighetsbeteckning (enl. CDF) Burlöv 3:13 (växthus, pannrum, frilandsodling),  

Burlöv 3:12, Burlöv 3:94, Burlöv 3:97, Burlöv 3:159, delar av 
Burlöv 13:1 (frilandsodling på egen mark)) 

Kontakter och referenser 

Byggnader och anläggningar 

(översiktligt): 
Idag är alla ingående fastigheter utom Burlöv 3:12, 3:13 och 

13:1 täckta av villabebyggelse. På Burlöv 3:12 står ett 
hobbyväxthus i privat ägo. 

Objektets besöksadress Egnahemsvägen 16C-20, Burlöv 

Nuvarande verksamhetsutövare 

(namn och adress) 
Myresjöhus AB 

574 85 Vetlanda 

Tidigare verksamhetsutövare 

(namn och adress) 
1920-1960-tal: O. Hagmann Handelsträdgård 

Början 1960-tal - mitten 1960-tal: AB Hagmann 
Handelsträdgård (S, K & O Hagmann) 

Mitten 1960-tal - ca 1975: AB Hagmann, S & O Hagmann 
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Utskrivet 2014-08-20 

Nuvarande fastighetsägare 

(namn och adress) 
Lagfart: 

Burlöv 3:13 

Myresjöhus AB, 556031-7702 (Köp 1990-12-01) 

574 85 Vetlanda 

 

Burlöv 13:1 

Burlövs kommun, 212000-1025 (Köp 1965-06-01) 

Box 53 

232 21 Arlöv 

 

Övriga ingående fastigheter ägs av privatpersoner. 

Kontaktpersoner med adress hos 

tillsynsmyndighet eller dylikt 
Tillsynsmyndighet för ev. förorenat område orsakat av 

inventerad verksamhet: 

 Kommunal nämnd 

Motivering: Den kommunala nämnden är tillsynsmyndighet för 

förorenade områden orsakade av annat än A-, B- och C-

verksamheter. Den inventerade verksamheten är enligt 
Länsstyrelsens bedömning en U-verksamhet. 

Områdets/fastighetens storlek 

(m
2
) 

1,0 ha 1920 

2,5 ha 1940 

0,5 ha 1970 

0,7 ha 1971 

1,0 ha 1973 

1,0 ha 1974 

Tidigare utredningar listas om 

sådana finns 
       

Andra källor, ange vilka och var 

de finns 
Boken ”Svenska trädgårdar”, 1940 

SCBs Trädgårdsräkningar 1971 och 1976 

Lantbruksregistret, utdrag 1970, -71, -73 och -74. 

Telefonkataloger 1944, 1954/55, 1963/64 och 1973 

Ekonomiska kartan 1968 

Flygfoton tagna 1940 (Lunds universitet), 1960, 1973 (LMV) 

Fotografier i privat ägo  

Muntliga källor 

Länsstyrelsens webb-GIS 

SGU, kartor och brunnsdata 

Fixpunkter (placering)       

Brunnar/undersökningsrör 

(läge, skick och typ) 
Handgrävd brunn lavad med tegel fanns på platsen söder om 

växthusen. Brunnen var enligt uppgift 4-5 m i omkrets och 

grävd till 8-10 m djup. Mitt i brunnen fanns även en borrad 
djupbrunn på 50-60 m. Brunnen användes till bevattning. 
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Utskrivet 2014-08-20 

Objekt 

Hagmanns Handelsträdgård 

Upprättad (namn) 

Anna Lejontand 

(datum) 

2014-05-27 

IDnr 

186871 

Kommun 

Burlöv 

Senast reviderad (namn) 

Anna Lejontand 

(datum) 

2014-07-24 

 

Fältbesök (namn och datum) Anna Lejontand 2014-06-12 

Fältbesök (namn och datum)             

Verksamhetsbeskrivning 

Anläggningens status Nedlagd efter 1969 

Anläggningsområdets 

tillgänglighet 
Öppet 

Verksamhetstid (ungefärligt 

antal år) 
55 

Driftstart (år) 1920 

Driftslut (år) Ca 1975 

Antal miljöstörande 

verksamhetsår 
      

Produktion (produkt, mängd och 

om möjligt årtal för produkter) 
Hagmanns specialiserade sig enligt uppgift på luktärter 

(Lathyrus) och dahlior, rädisor, dill och vindruvor. 

En första omgång luktärter planterades inomhus i växthus på 

vintern för uppdrivning. Omgång två såddes på friland i maj. 

Dahlior mestadels på friland, men även en liten del inomhus för 

den kallare årstiden. Som mest skördades 8-12 000 blomstjälkar 
per dag. 

 

1920: 

Rörelsen omfattade 10 000 kvm (1 ha). 

 

1940: 

Omfattar nu 25 000 kvm (2,5 ha), varav 15 000 (1,5 ha) 

arrenderas av fastighetsägare i Burlövs egnahem. 

Taxeringsvärde 23 000 kr. 

10 växthus på 2000 kvm, 150 bänkfönster på 300 kvm.  

På friland odlas 20 000 kvm (2 ha) blommor - 40 000 plantor 

dahlior i 200 sorter för snitt och knölförsäljning, 30 st 

äppelträd, 12 päronträd, 10 plommonträd och 5 körsbärsträd.  

Under glas odlas 300 kg meloner, snittgrönt, Lathyrus (luktärt), 

5000 chrysanthemer, 1000 begonior, 7000 pelargonior och 200 
Cypripedium (guckuskofamiljen). 

Man har 2 biträden, 1 elev och 1 säsongsarbetare anställda; 2 
bilar och ett vattenverk. Bränslekostnad 5000 kr. 

 

1970: 

Enligt Lantbruksregistret brukar nu verksamheten totalt 0,5 ha 
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Utskrivet 2014-08-20 

mark (dåvarande Burlöv 3:8, 3:13 och 3:79), man odlar 

blommor på friland på 0,2 ha och har 2200 kvm uppvärmda 
växthus, 800 kvm ouppvärmda.  

Registerposten för 1970 anger att man har tre personer som 

jobbar i verksamheten, varav en lejd arbetskraft – tillfälligt 
anställd. 

 

1971: 

Enligt Lantbruksregistret äger nu verksamheten 0,3 ha mark 

(dåvarande Burlöv 3:12 och 3:13), man odlar blommor på 

friland på 0,4 ha och har 3000 kvm uppvärmda växthus. Totalt 

brukas 0,7 ha mark.  

Verksamheten äger också två bensindrivna jordfräsar och en 
motordriven bekämpningsspruta. 

 

1973: 

Den totala brukade arealen har nu enligt Lantbruksregistret ökat 

till 1,0 ha (0,3 ha arrenderas, övrig areal utgörs av egen mark). 

Brukas gör dåvarande Burlöv 3:12 och 3:13. Blommor odlas på 

friland på 0,2 ha och nu finns även uppgift om att man odlar 0,2 
ha trädgårdväxter. 0,1 ha benämns som ”övrig åker”. 

2200 kvm växthus anges vara uppvärmda och 800 kvm är utan 
värme. 

Registerposten för 1973 anger att man har tre personer som lejd 

arbetskraft: en man jobbar mer än 30 t/v, en man jobbar 30 t/v 

eller mindre och en kvinna jobbar också 30 t/v eller mindre. 

 

1974: 

Enligt Lantbruksregistret uppgår den totala brukade arealen till 

1,0 ha (0,3 ha arrenderas, övrig areal utgörs av egen mark). 

Brukas gör dåvarande Burlöv 3:12 och 3:13. 0,3 ha blommor 
odlas på friland och 0,7 ha benämns som ”övrig mark”. 

2200 kvm växthus anges vara uppvärmda och 800 kvm är utan 
värme. 

Registerposten för 1973 anger att fyra personer jobbar i 

verksamheten: två jobbar mer än 30 t/v och två är lejda - 
tillfälligt sysselsatta. 

 

Beskrivning av nuvarande 

processer (översiktligt) 
      

Beskrivning av tidigare 

processer (översiktligt) 
Odling av blommor, frukt och grönsaker i växthus och på 

friland. Växthusen saknade golv och det odlades direkt i 

marken under glaset. Specialiteter var dahlior 

(verksamhetsutövaren var på 40-60-talet känd som 

”dahliakungen”), luktärter, rädisor, dill, meloner. Även 
snittgrönt, vindruvor och krukväxter odlades. 

 

De tidigaste växthusen var delvis nedsänkta i marken. Dessa 

revs senare och ersattes med moderna växthus. Växthusen var 

oljeuppvärmda (en mindre andel av växthusen var ouppvärmda) 
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Utskrivet 2014-08-20 

och eldningsolja förvarades i cisterner nära pannrumet på 

fastigheten.  

 

Verksamheten hade handspruta samt en motordriven 

bekämpningsmedelsspruta. Vid skadedjursangrepp eller 

sjukdom sprutades dock enligt uppgift sparsamt och endast i 

undantagsfall. Det vanligaste var att angripna plantor rycktes 
upp, torkades på hög och eldades upp.  

 

Vart 3-4 år steriliserades jorden i växthusen enligt uppgift med 

hjälp av ånga. Ett danskt företag lade ut rör och slangar i jorden 

och tillförde het vattenånga under tryck. Processen tog ca 2 

dygn per växthus.  

 

Produkterna såldes till grossist. 

 

Avloppsvatten från processerna 

(nuvarande hantering) 
      

Avloppsvatten från processerna 

(tidigare hantering) 
Enligt uppgift ska inga avlopp eller dränering ha funnits i 

växthusen. 

I processen hanterade 

kemikalier 
 Bekämpningsmedel: FD-olja (aktiv ingrediens: tiram 

(tetrametyltiuramdisulfid)) 

 Gödningsmedel 

 Eldningsolja (IC OK) 

Restprodukter från processerna, 

mellanlagring (förekomst, typ) 
Växtmaterial, använda emballage, bekämpningsmedelsrester 

Efterbehandlingsåtgärder, 

genomförda (typ av åtgärd) 
Rivning av växthus och byggnader, upptagning av nedgrävd 

oljetank, bortforsling av oljetankar ovan jord.  

Efterbehandlingsåtgärder, 

planerade (typ av åtgärd) 
       

Konflikter Området är sedan länge detaljplanelagt för bostäder (Burlöv 

stadsplan akt 1231-P64), men marken har stått orörd - troligen 

på grund av att nybyggnation av bostäder inte är tillåtet för nära 

kraftledning. Kraftledningen ska dock enligt uppgift grävas ner 

inom något år, vilket gör att man kan förvänta sig att planerna 
på bostadsbygge kommer att realiseras när detta skett. 

 

Området är av riksintresse för kulturmiljövård (RAÄ beslut 

2014-01-28) samt beläget inom grundvattenförekomsten SV 
Skånes kalkstenar (SE615989-133409). 

 

Området är inte av riksintresse för naturvård eller friluftsliv och 
inte heller beläget inom vattenskyddsområde. 

Området och omgivningen 

Markanvändning på objektet Detaljplanelagt för bostäder. Burlöv 3:13 är dock för 

närvarande obebyggd (2014-06-13). 
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Utskrivet 2014-08-20 

Markanvändning inom 

påverkansområdet 
Villabebyggelse 

Avstånd till bostadsbebyggelse <50 m 

Synliga vegetationsskador inom 

objektet 
      

Synliga vegetationsskador inom 

påverkansområdet 
      

Dominerande markförhållanden 

inom området 
Mellansand – grovsand (postglacial eller ospec.) samt 

morängrovlera 

Topografi, lutning (%) Området är relativt flackt 

Typ av närrecipient Grundvatten  

Närrecipient (namn) SV Skånes kalkstenar (SE615989-133409) 

Avstånd till närrecipient (m) - 

Huvudavrinningsområde enligt 

SMHI 
90 Sege å/91 Höje å 

Byggnader och anläggningar 

Byggnader och anläggningar, 

även rivna (ålder och skick) 
 Växthus (enligt uppgift 3000 kvm som mest),  

 Pannrum (rivet),  

 Packrum/kall-lager/kontor/fd pannrum (rivet, delar av 

betongsulan kvar), 

 Nedgrävd oljetank á ca 8-10 m3 (borttagen),  

 Oljetank i pannrummet á ca 3 m3 (såld),  

 Ett antal farmaretankar på ca 2-3 m längd (sålda),  

 Stor gjutjärnstank (såld).  

 

Glasbitar finns enligt uppgift kvar i jorden, likaså delar av 

betongmurar och fundament till växthus och pannrum. Vid 

platsbesöket kunde detta inte bekräftas då tät vegetation och en 
nyupplagd komposthög skymde platsen. 

Förorenade markområden 

Lokalisering av förorenad mark       

Volym förorenade massor (m
3
)       

Utbredning av förorening, yta 

(m
2
) 

      

Koordinater på förorenat mark-

område (rikets nät) 
X:       Y:       Z:       

Föroreningar       

Förorenat grundvatten 

Lokalisering av förorenat 

grundvatten 
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Utskrivet 2014-08-20 

Volym förorenat grundvatten (m3)       

Utbredning av förorening, yta (m2)       

Koordinater på det förorenade 

grundvattenmagasinet (rikets nät) 

X:       Y:       Z:       

Föroreningar       

Förorenade sediment 

Lokalisering av förorenat sediment       

Volym förorenade sediment (m3)       

Utbredning av förorening, yta (m2)       

Koordinater på förorenat 

sedimentområde (rikets nät) 

X:       Y:       Z:       

Föroreningar       

Deponier 

Deponi       

Typ av deponi       

Innehåll i deponin       

Läckage från deponin       

Deponins koordinater (rikets nät) X:       Y:       Z:       

Dagvatten 

Dagvattendränering (typ)       

Dagvattenrecipient (typ)       

Övrigt 

Övrigt Enligt muntlig källa har åtminstone ett mindre spill skett då 

tankbilens chaufför somnat vid påfyllning av eldningsolja i 

tank. 

I objektet ingår även mark som arrenderats för frilandsodling, 

men endast den fastighet där växthusen stått, samt egen mark 

som odlats under lång tid ingår i riskklassningen. De 

arrenderade frilandsodlingarna har enligt Länsstyrelsens 

bedömning brukats under kortare tid och utsatts för mindre 

bekämpningsmedel och olja. Följande fastigheter ska ha 

arrenderats för frilandsodling: Burlöv 3:8, 3:61, 3:62, 3:63, 

3:64, 3:65, 3:72, 3:73, 3:74, 3:75, 3:76, 3:79, 3:88, 3:90, 3:91, 

3:95, 3:107, 3:108, 3:109, 3:151, 3:152, 3:153, 3:154, 3:155, 
3:156, 3:163, 3:165. 
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Utskrivet 2014-08-20 

Objekt 

 

Upprättad (namn) 

      

(datum) 

      

IDnr 

      

Kommun 

 

Senast reviderad (namn) 

      

(datum) 

      

Mark 

Antal prov       

Jämförelse gör 

med 
      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 

massor 
                        

Använda 

referenser 
      

Beskrivning av 

provtagningar 
      

Grundvatten 

Antal prov       

Jämförelse gör 

med 
      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

Använda 

referenser 
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Beskrivning av 

provtagningar 
      

Ytvatten 

Antal prov       

Jämförelse gör 

med 
      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

Använda 

referenser 
      

Beskrivning av 

provtagningar 
      

Sediment 

Antal prov       

Jämförelse gör 

med 
      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 

massor 
                        

Använda 

referenser 
      

Beskrivning av 

provtagningar 
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Byggnader 

Antal prov       

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 

massor 
                        

Använda 

referenser 
      

Beskrivning av 

provtagningar 
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Utskrivet 2014-08-20 

Objekt 

 

Upprättad (namn) 

      

(datum) 

      

IDnr 

      

Kommun 

 

Senast reviderad (namn) 

      

(datum) 

      

Mark 

Antal prov       

Jämförelse gör 

med 
      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 

massor 
                        

Använda 

referenser 
      

Beskrivning av 

provtagningar 
      

Grundvatten 

Antal prov       

Jämförelse gör 

med 
      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 



Blankett C2 Föroreningsnivå Sid 12 (24) 

 

Utskrivet 2014-08-20 

Avvikelse från 

jämförvärde 
                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

Använda 

referenser 
      

Beskrivning av 

provtagningar 
      

Ytvatten 

Antal prov       

Jämförelse gör 

med 
      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

Använda 

referenser 
      

Beskrivning av 

provtagningar 
      

Sediment 

Antal prov       

Jämförelse gör 

med 
      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Ingen/liten 

påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Avvikelse från 

jämförvärde 
                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 

är möjligt pga brist på jämförelsedata 
      

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         
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Volym förorenade 

massor 
                        

Använda 

referenser 
      

Beskrivning av 

provtagningar 
      

Byggnader 

Antal prov       

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 

massor 
                        

Använda 

referenser 
      

Beskrivning av 

provtagningar 
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Objekt 

 

Upprättad (namn) 

      

(datum) 

      

IDnr 

      

Kommun 

 

Senast reviderad (namn) 

      

(datum) 

      

Från byggnader och anläggningar 

Föroreningar i byggnader och 

anläggningar 
      

Spridningssätt       

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad andel urlakning per 

år (%) 
      

Från mark till byggnader 

Flyktiga föroreningar i mark       

Markens genomsläpplighet 

(m/år) 
      

Byggnadens genomsläpplighet 

(m/år) 
      

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad hastighet för 

inträngning i byggnader 
      

Mark och grundvatten 

Föroreningars lokalisering i 

marken idag, markera även på 

karta 

      

Spridningshastighet för ämnen som transporteras med vatten i mark 

Föroreningar som sprids med 

vatten 
      

Markens genomsläpplighet i det 

mest genomsläppliga lagret (m/s) 
      

Lutning på grundvattenytan (%)       

Grundvattenströmning (m/år) ca       

Nedbrytbara föroreningar       

Nedbrytningshastighet       

Föroreningar som binds i 

marken 
      

Halt organiskt kol i marken (%)       
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Andra förutsättningar för bind-

ning i marken (t.ex. lerinnehåll) 
      

Naturliga transportvägar (t.ex. 

torrsprickor i lera) 
      

Antropogena transportvägar 

(t.ex. ledningsgravar) 
      

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad spridningshastighet i 

mark och grundvatten (m/år) 
      

Spridningshastighet för ämnen som transporterad med damm 

Föroreningar som sprids med 

damm 
      

Markytans torrhet       

Vegetationstäckning (% och typ)       

Exponering för vind       

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad spridningshastighet 

med damm (m/år) 
      

Spridningshastighet för ämnen som transporteras i separat fas i marken 

Föroreningar som sprids i 

separat fas 
      

Markens genomsläpplighet (m/s)       

Separata fasens viskositet       

Konstaterad historisk spridning        

Övrigt       

Uppskattad spridningshastighet 

som separat fas i marken (m/år) 
      

Mark/grundvatten till ytvatten 

Redan förorenade ytvatten, 

konstaterad historisk spridning 
      

Hotade ytvatten (namn)       

Föroreningarnas hastighet i 

mark/grundvatten (m/år) 
      

Avstånd till hotat ytvatten (m)       

Ytavrinning på mark, diken och 

avlopp 
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Varierande grundvattennivåer, 

översvämningar och högvatten 
      

Övrigt       

Uppskattad spridningstid till 

ytvatten (år) 
      

Ytvatten 

Föroreningar som sprids med 

ytvatten 
      

Ytvattnets transporthastighet 

(km/år) / omsättningstid (år) 
      

Utspädning leder till oskadlig 

halt i ytvatten 
      

Ojämn spridning i ytvatten       

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad spridningshastighet i 

ytvatten (km/år) 
      

Sediment 

Redan förorenade sediment, 

konstaterad historisk spridning 
      

Föroreningar som sprids via 

vatten till sediment 
      

Förutsättning för sedimentation i 

olika delar av vattensystemet 
      

Båttrafik som rör upp sediment       

Muddring       

Kraftiga vågor       

Gasbildning       

Föroreningar i separat fas i 

sediment 
      

Övrigt       

Jämn utbredning (m/år)       

Ojämn utbredning, markera 

även på karta 
      

Kartor och bilder 

Kartor och bilder som bifogas 

(bilageförteckning) 
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Objekt 

Hagmanns Handelsträdgård 

Upprättad (namn) 

Anna Lejontand 

(datum) 

2014-05-28 

IDnr 

186871 

Kommun 

Fel! Hittar inte 

referenskälla. 

Senast reviderad (namn) 

      

(datum) 

      

 

Verksamhetsbeskrivning Handelsträdgård, fråmst odling av dahlior och luktärter, rädisor, 

dill och vindruvor. 

Föroreningarnas farlighet (F) 

Låg Måttlig Hög Mycket hög 

      FD-olja (aktiv 

ingrediens tiram) 

Eldningsolja       

Föroreningsnivå (N) 

Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggnad/anl.                         

Mark                    

Grundvatten                    

Ytvatten                         

Sediment                         

Spridningsförutsättningar 

Medium Små Måttliga Stora Mycket stora 

Från byggnad                         

Till byggnad                         

I mark och 

grundvatten 
            X?       

Till ytvatten                         

I ytvatten                         

I sediment                         

Känslighet och skyddsvärde (KoS) 

Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggnad/anl.                         

Mark och 

grundvatten 
      K(gv), S(m) S(gv) K(m) 

Ytvatten och                         
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sediment 

 

Bedömning av K/S baseras på 

markanvändningen 
Bostäder/villabebyggelse 

Markanvändning enligt Pågående och planerad markanvändning 

Kort beskrivning av 

exponeringssituationerna 
Exponering kan ske via intag av grundvatten, egenodlade 
grödor eller direktintag av jord.  

Riskklassning 

Inventerarens intryck (fas 1)       

Riskklass (fas 1) 3, måttlig risk 

Motivering (fas 1) Sammanfattning: 

Hagmanns handelsträdgård har haft verksamhet under hela den 

period när kemikalieanvändningen varit okontrollerad, generellt 

är som störst och med giftiga kemikalier. Dock har enligt 

uppgift Hagmanns använt mycket lite växtskyddsmedel och har 

dessutom i förekommande fall använt ett förhållandevis milt 

medel. Hanteringen av olja och bekämpningsmedel har skett på 

växthusfastigheten, vilken idag är obebyggd men där bostäder 
planeras (detaljplan finns).  

 

Frilandsodlingsytorna arrenderades till en del av olika 

privatpersoner och växlade enligt uppgift något under åren. När 

villorna byggdes skedde även viss schaktning av jord och de 

eventuellt förekommande föroreningarna i ytskiktet bör därför 

ha tagits bort. Växthusfastigheten har däremot stått orörd sedan 

nedläggningen och rester av eventuella föroreningar kan därför 

finnas kvar. Av dessa anledningar tas inte de fastigheter där 

endast frilandsodling skett med i riskklassningen, utan endast 
växthusfastigheten. 

 

Föroreningarnas farlighet: 

Många farliga bekämpningsmedel förknippas med plantskole- 

och handelsträdgårdsverksamhet och de flesta av dessa har hög 

till mycket hög farlighet. Enligt uppgift ska dock endast s.k. 

FD-olja ha använts på Hagmanns. Det verksamma ämnet i FD-

olja är tiram, vilket är av hög farlighet. FD-olja som produkt 

ska dock ha måttlig farlighet enligt kemikalieinspektionens 

data. 

 

Föroreningsnivå: 

Trots att verksamheten varit aktiv 1920-1975 tros 

föroreningsnivån vara låg till måttlig. Detta på grund av att 

mekaniska metoder enligt uppgift i första hand använts vid 

utbrott av ohyraangrepp eller växtsjukdomar, samt att inga av 

de kända mest kemikalieintensiva handelsträdgårdsgrödorna 
ska ha odlats i verksamheten. 
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Spridningsförutsättningar: 

Marken i området består av främst genomsläppliga jordarter 

som mellansand och grovsand, men med inslag av 

morängrovlera som är mindre genomsläpplig. I området ligger 

berget 70-80m ner. Objektet ligger i en större grundvatten-

förekomst som ska finnas på ca 50-80m djup. Området är tätt 

bebyggt med bl a kommunalt vatten, varför det bör finnas gott 

om ledningsgravar där eventuella föroreningar kan sprida sig 
vidare. 

 

Känslighet för människor: 

Den fastighet där växthusen stått är idag obebyggd, men är 

detaljplanelagd för bostäder. Även de fastigheter där 

frilandsodlingar funnits är idag täckta med, eller angränsar till 

villabebyggelse. Känsligheten för mark är därför mycket hög. 

Objektet ligger inom en grundvattenförekomst, men 

grundvattnet används inte för dricksvattenändamål och 
känsligheten för grundvatten är därför måttlig. 

 

Skyddsvärde för natur, mm: 

Objektet ligger i ett område av riksintresse för kulturmiljövård 
(RAÄ beslut 2014-01-28). 

Objektet ligger inom en grundvattenförekomst och 
skyddsvärdet för grundvatten är därför högt. 

 

Inventerarens intryck (fas 2)       

Riskklass (fas 2)       

Motivering (fas 2)       

Andra prioriteringsgrunder 

Andra prioriteringsgrunder       

Exponering av föroreningar sker 

idag på följande sätt 
      

Länkar 

Andra förorenade områden som 

hotar samma recipient 
      

Andra förorenade områden som 

har sitt ursprung i samma 

verksamhet 

      

Övrigt 

Övrigt       
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Riskklassningsdiagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISKKLASS 1 

RISKKLASS 2 

RISKKLASS 3 

RISKKLASS 4 FÖRORENINGARNAS 

FARLIGHET = F 

FÖRORENINGSNIVÅ = N 

KÄNSLIGHET = K 

SKYDDSVÄRDE = S 

SMÅ 

MÅTTLIGA 

STORA 

MYCKET  

STORA 

LÅG/LITEN MÅTTLIG HÖG/STOR MYCKET HÖG/STOR 

SPRIDNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

mark/gv 

sed 

bygg/anl 

ytv 

K 
(mark) 

 
K 
(gv) 

S 
(mark) 
 

F 

K S N F 

F S N K 

F S N K 

S 
(gv) 

N 
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Objekt 

Hagmanns handelsträdgård 

Upprättad (namn) 

Anna Lejontand 

(datum) 

2014-06-02 

IDnr 

186871 

Kommun 

Burlöv 

Senast reviderad (namn) 

      

(datum) 

      

 

Klassning redovisad för verk-

samhetsutövare, fastighetsägare. 

Information adresserad till 

       

Datum för redovisning för verk-

samhetsutövare, fastighetsägare. 
      

Kommentar       

Klassning redovisad för refe-

rensgrupp, tillsynsmyndighet, 

kommun. 

Information adresserad till 

 Plantskolemöte 2014-07-23 

Datum för redovisning för refe-

rensgrupp, tillsynsmyndighet, 

kommun. 

      

Synpunkter erhållna med 

anledning av kommunicering 
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Objekt 

Hagmanns handelsträdgård 

Upprättad (namn) 

Anna Lejontand 

(datum) 

2014-06-02 

IDnr 

186871 

Kommun 

Burlöv 

Senast reviderad (namn) 

      

(datum) 

      

 

Kartor  

 
Karta med de fastigheter som berörts av handelsträdgården utmärkta. Fastigheter utmärkt med 

lila färg har enligt uppgift vid någon tidpunkt ingått i verksamheten, de flesta har arrenderats 

för frilandsodling. 

 
Ekonomiska kartan, 1968. 

Här låg växthusen. 
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Bilder (historiska bilder från R. Hagmanns privata samling) 

 
Hagmanns växthus på 30-40-talet. Bänkfönster ses till höger om växthuset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dahliaodling vid växthusen på 1930-40-talet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Odling av luktärter i växthus på 1950-talet. 
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1950 hade Hagmanns vuxit, men fler växthus skulle byggas. 

 

Frilandsodling av luktärter respektive dahlior på 1960-talet. 

2014 finns endast trädgårdsmästarvillan kvar, en övervuxen tomt och en grindstolpe. 
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