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Omfattande kartläggning och efterföljande arbete

PFAS I ÖSTERSUNDS KOMMUN



PFAS-kartläggning 2020

• Varför kartläggning? 
• Möjlighet till samordning med Lst
• Vetskap om kraftigt förhöjda halter 

på vissa platser
• Riskverksamheter inom kommunen

• Fokusområden 
• Brandövningsplatser
• Deponier/avfallsanläggningar
• Skidstadion
• Dagvatten

• Vår- och höstprovtagningar
• 79 vattenprover

• 3 samlingsprover på fisk

• 4 markprover

• Samverkan med 
• Länsstyrelsen Jämtlands län

• Teknisk förvaltning

• Kultur och fritid

• Räddningstjänstförbundet



Sammanställning





Kostråd för abborre och gädda



Information till allmänheten



Tillgängliggörande av provtagningsresultat



Reaktioner från allmänhet och media

• Mindre än väntat

• Mediafokus på Räddningstjänsten, 
Försvarsmakten och Kultur och Fritid 
(skidstadion)

• Viss oro över enskilt dricksvatten och 
viltkött



Fortsatt arbete



• Omfattande spridning till två naturreservat 
samt till Storsjön (vattentäkt)

• Fortsatt arbete
• 2022: undersökningar och sammanställning av 

historik
• ”Oacceptabla risker för både hälsa och miljön”

• 2023: ytterligare undersökningar och 
åtgärdsprojektering

• 2024: förhoppningsvis åtgärdsfas

• Tillsyn över räddningstjänstens verksamhet

Brandövningsplats



• Internationellt förbud mot fluorvalla 
fortsätter skjutas upp

• Provtagningar i skidspår & brunnar

• Informationsspridning för att minska 
användningen av fluorvalla

• Tillsynsinsats med fokus på 
avfallshantering

Skidstadion



• Biota
• Fisk (vi och Lst)
• Utter (Lst beställt av NRM)
• Vilt (vi, SLU och lokala jaktlag)
• Bär och svamp (NVV och SLU)

• Deponier, avfallsanläggningar, reningsverk, 
dagvatten

• Kommunalt dricksvatten

• Enskilda brunnar vid skidstadion

• Detaljplaner

• Schaktmassor

Fortsatta provtagningar



Frösön = ett specialfall



• Höga halter i det slam som används 
vid deponitäckning

• Tillsyn på kommunens egna 
upphandlingar

• Tillsyn på kommunens eget innehav av 
skumsläckare

• Schaktmassor 

• Remissmottagare Försvarsmaktens 
arbete

Övrigt fortsatt arbete



• Undersökningar som bara är några år 
gamla kan inte längre användas p.g.a. för 
höga detektionsgränser

• Provtagning krävs i fler detaljplaner 

• Fler områden blir omöjliga att exploatera

• Implikationer för mottagare av 
schaktmassor

• Enskilda dricksvattentäkter med halter 
över gränsvärde

Påverkan från nya rikt- och 
gränsvärden



• Provtagningsupplägg
• Vilken typ av spridning dominerar? 
• Hur ser flödesregimen ut på den aktuella platsen? 

• Möjligt att förhandla avsevärt lägre priser

• Håll koll på labbets detektionsgränser för de olika 
paketen

• Media: förberedelser är otroligt viktiga

• Mycket stöd finns att få! 
• Livsmedelsverket
• Miljömedicin, Norrlands universitetssjukhus
• SVA
• Länsstyrelse 
• Naturvårdsverket
• Örebro Universitet (källfördelningsanalys)
• SLU 
• SGI etc. 

Några medskick



Hanna.Modin@Ostersund.se

Hanna Modin

Tack!

Frågor? 


