
Storstadsspecifi ka riktvärden
På uppdrag av Exploateringskontoret i Stockholms stad arbetar vi med 
en uppdatering av de storstadsspecifi ka riktvärdena för förorenad 
mark som togs fram 2009. Uppdateringen ska göras för Stockholm, 
där de storstadsspecifi ka riktvärdena fått störst genomslag. Därmed 
kan en bättre anpassning göras till förhållanden och behov som fi nns 
i Stockholmsområdet. Riktvärdena ska anpassas till Naturvårdsverkets 
uppdaterade generella riktvärden och ska därefter kunna användas vid 
framtida exploateringsprojekt i Stockholm.

Vill du veta mer?
Tala med Mark Elert 08-617 67 57 eller mark@kemakta.se

Saneringsprojekt Dörarp
Kemakta har sedan 2012 varit beställarstöd i miljöfrågor åt Ljungby 
kommun i samband med projektering, upphandling och genomförande 
av sanering av området vid en f.d. ytbehandlingsindustri i Dörarp. Verk-
samheten har orsakat en förorening av framförallt krom, nickel, koppar, 
zink och cyanid i mark och sjösediment. Markområdet sanerades 2013-
2014 och förberedelser pågår nu för den kommande saneringen av 
förorenade sediment i närliggande Färsjön med avledande bäck. Inför 
sjösaneringen har Kemakta bl.a. deltagit vid upprättandet av tillstånds-
ansökan för vattenverksamhet och miljökontrollprogram.

Vill du veta mer?
Tala med Sandra Broms 08-617 67 40 eller sandra@kemakta.se

Har du någon fråga om hur Kemakta kan hjälpa dig, 
tveka inte att kontakta 

Gabriella Fanger 08-617 67 68
gabriella@kemakta.se

Karin Jonsson 08-617 67 16
karin-j@kemakta.se

Nyheter

Kemakta Konsult AB

I ett pågående arbete för Stockholms stad undersöker vi föroreningar 
i mark, grundvatten, sediment och porgas inom Bromstens industri-
område. Området är en del av den blivande Bromstensstaden och ska 
exploateras för bostäder. För närvarande pågår arbete inom etapp 1 
med framtagning av schaktplaner inför sanering.

Vill du veta mer?
Tala med Håkan Yesilova 08-617 67 02 eller hakan-y@kemakta.se

Farligt avfall
Kemakta har på uppdrag av 
Avfall Sverige påbörjat en upp-
datering av bedömningsgrunder 
för förorenade massor samt en 
revidering av Avfall Sveriges 
rapport 2007:01 ”Uppdaterade 
bedömningsgrunder för förore-
nade massor”. Uppdateringen 
kommer att ta hänsyn till föränd-
ringar i lagstiftning, bland annat 
i Avfallsförordningen och i EUs 
regelverk gällande avfall och 
klassning av kemikalier. Projekt-
et kommer att genomföras 
under 2017.

Vill du veta mer?
Tala med Mark Elert 08-617 67 57 
eller mark@kemakta.se

Kemakta Konsult AB erbjuder högkvalitativa konsulttjänster inom förorenade områden, avfalls-
hantering, radioaktivt avfall och strålningsrisker. Vi har över 40 års erfarenhet av att anta 
utmaningar inom dessa arbetsområden, både nationellt och internationellt.

Karta där programområdet och planområdet är markerat. (Källa: http://bygg.
stockholm.se/Alla-projekt/Spanga-Bromstensstaden/)
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