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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Tyréns AB har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en ansvarsutredning för PFAS-

föroreningar som påvisats inom fastigheterna Barkåkra 50:2 och Barkåkra 50:3.  

 

Fastigheterna Barkåkra 50:2 och Barkåkra 50:3 i Ängelholms kommun, Skåne län, utgörs till 

största del av ett flygfält. Under ca 60 års tid har området använts som militär flygbas men har 

även parallellt nyttjats för civil flygtrafik under större delen av perioden och fram till idag. 

Ängelholm-Helsingborg Airport är idag Sveriges enda privatägda flygplats där reguljär 

linjeflygtrafik, kommersiell charterflygtrafik och privat- och sportflygverksamhet bedrivs. 

 

Området började anläggas år 1945 då den skånska flygflottiljen F10 flyttades till Ängelholm från 

Malmö. En ny flygbas med tillhörande garnisonsområde byggdes upp för militära ändamål. 

Flygplatsen har även nyttjats som militär övningsplats, där bland annat brandövningar med 

släckskum har utförts på ett flertal olika platser inom det f.d. flottiljområdet.  

 

I samband med avyttringen av skånska flygflottiljen F10, år 2002, lät Försvarsmakten utföra 

miljötekniska markundersökningar på området för att kartlägga eventuella miljöfarliga 

lämningar. En miljöinventering utfördes 2002 med avseende på eventuella läckage/spill av 

förorenande ämnen till mark/grundvatten (Johan Helldén AB, 2006). Vid möte mellan 

Försvarsmakten, nuvarande fastighetsägare (PEAB) och Generalläkaren under 2011/2012 

framkom undersökningsbehov med anledning av risken för mark- och grundvattenförorening 

avseende PFAS. Mot bakgrund av detta genomfördes de första undersökningarna där PFAS-

föroreningar påvisades under 2012. 

 

Därutöver har flertalet undersökningar av mark och grundvatten utförts. Olika historiska 

verksamhetsobjekt har identifierats som förorenade eller potentiellt förorenade inom det f.d. 

flottiljområdet, däribland flertalet brandövningsplatser (Niras, 2017). Det finns dokumenterad 

användning av PFOS-haltigt skum i varierande omfattning från dessa områden (Niras, 2020). 

Höga halter av PFAS-ämnen har även rapporterats från tidigare undersökningar. 

 

Föroreningssituationen bedöms som allvarlig på flertalet platser inom området med avseende på 

de höga halterna av PFAS-ämnen. En MIFO-inventering av flygplatsområdet har utförts 2005 och 

initialt kategoriserades området till riskklass 2 (stor risk för människors hälsa och miljö) men 

objektet har 2017 omklassats till riskklass 1 (mycket stor risk för människors hälsa och miljö; 

Niras/Orbicon, 2020). Motiveringen till den senaste riskklassningen är att föroreningssituationen 

med avseende på PFAS har påvisats vara mycket allvarlig på flera ställen inom flygplatsområdet. 

Därutöver har resultat från tidigare undersökningar kunnat visa på att det sker en spridning av 

föroreningarna till omgivningen utanför flygplatsområdet, bland annat via dag-, yt- och 

grundvattnet (Niras, 2020).  

 

PFAS-ämnen i vattnet har påvisats i Skäldervikens vattenverk och inom vattenskyddsområdet 

Bjälleröds källor under flera år i rad (Sammanställning PFAA samt PFAS för Skäldervikens VV), 

2019). I undersökning utförd av Niras (2018) har en bedömning av spridningen av 22 st PFAS-

ämnen via grundvattnet tagits fram. Föroreningsplymen sträcker sig ner till grundvattnets 

utströmningsområde vid Rössjöholmsån och Bjälleröds källor, se figur 1. 

 

Även enskilda dricksvattentäkter kring flygplatsen har undersökts med avseende på PFAS. 

Undersökningen visade på halter av PFAS över riktvärdena i dricksvattenbrunnar hos en del av de 

boende i närområdet (FIHM, 2016). 

 

Det råder oenighet i frågan om vem som ansvarar för att åtgärda föroreningsspridningen och ta 

ansvar för eventuella efterbehandlingsåtgärder inom de aktuella fastigheterna. Nuvarande 

fastighetsägare och Ängelholms kommun har avsikter att utveckla området, något som är svårt 

med hänsyn till föroreningssituationen. Nuvarande föroreningssituation hindrar också 

Ängelholms kommun att rusta upp Skäldervikens vattenverk för att i framtiden kunna ta vatten 

från Bjälleröds källor, då vattenkvaliteten i vattentäkten orsakar bekymmer.  
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Figur 1. Tolkad spridningsplym av PFAS-ämnen i grundvatten från flygplatsområdet mot 
vattenskyddsområdet Bjälleröds källor. (Niras, 2018). 

1.2 SYFTE 

På uppdrag av Ängelholms kommun har Tyréns AB tillsammans med RosholmDell Advokatbyrå 

AB utfört en ansvarsutredning gällande huvudmannaskapet och kostnadsfördelningen för 

efterbehandlingsansvar beträffande föroreningssituationen med avseende PFAS på fastigheterna 

Barkåkra 50:2 och Barkåkra 50:3.  

 

Denna ansvarsutredning syftar till att klargöra vilken part som har ansvaret för påträffade PFAS-

föroreningar i mark och grundvatten inom fastigheterna Barkåkra 50:2 och Barkåkra 50:3. Målet 

med utredningen är att ge en tydligare bild av ansvarsfördelningen i fallet och för att i framtiden 

även ligga till grund för ett efterbehandlingsansvar och kostnadsfördelning. 
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1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Rubricerad ansvarsfördelningen hanterar endast de påträffade PFAS-föroreningarna. Övriga 

föroreningar som har konstaterats eller eventuellt kan finnas på området tas inte hänsyn till i 

denna utredning. 

1.4 ORGANISATION 

Tyréns organisationen för detta uppdrag är enligt följande: 

 

David Bohgard - Uppdragsansvarig med ansvar för den övergripande planeringen av projektet 

inklusive budget. David har skött kontakten med beställaren och den advokatfirma som hanterar 

den juridiska bedömningen av ansvaret. 

Hanna Wikström - Granskare med ansvar för intern granskning av rapporten. 

Jenny Halling - Handläggare med ansvar för arkivstudier och sammanställning av material samt 

rapportskrivning. 

 

För den juridiska tolkningen av ansvarsfördelningen har Tyréns anlitat en underkonsult. Daniel 

Drott från advokatfirman RosholmDell Advokatbyrå AB har undersökt ansvarsförhållandena 

utifrån det underlag som framkommit i ansvarsutredningen. Underkonsulten har via e-post 

godkänts av beställaren. 

1.5 ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDSMÅL 

SGI, Statens geotekniska institut, har 2015 gett ut preliminära riktvärden för högfluorerade 

ämnen (PFAS) i mark och grundvatten (SGI Publikation 21), För närvarande har inga riktvärden 

för grupper av PFAS-föreningar tagits fram, utan endast riktvärden för PFOS finns framtaget med 

motiveringen att det anses var det mest toxiska ämnet, se tabell 1 för PFOS i mark respektive 

tabell 2 för PFOS i grundvatten. SGI rekommenderar däremot att även summan av de 11 PFAS-

föreningar som Livsmedelsverket rekommenderat analyseras och jämförs med det preliminära 

riktvärdet för PFOS, både när det gäller förorenad mark och grundvatten. För jord i områden med 

känslig markanvändning (KM) har skydd av markmiljö varit styrande för riktvärdet medan det i 

områden med mindre känslig markanvändning (MKM) har styrts av skyddet av grundvatten som 

en naturresurs (SGI, 2015). 

 

Tabell 1. Riktvärden för PFOS i mark för olika exponeringsvägar och skyddsobjekt (mg/kg TS). 

Riktvärde KM MKM 

Justerat hälsoriskbaserat riktvärde 0,031 11 

    Intag av jord 1,9 17 

    Hudkontakt 6,8 34 

    Inandning av damm 2100 21000 

    Inandning av ångor 3600 36000 

    Intag av grundvatten som dricksvatten 0,033 - 

    Intag av växter 0,6 - 

Skydd av markmiljö 0,003 0,3 

Skydd av grundvatten 0,0066 0,021 

Skydd av ytvatten 0,027 0,027 

Preliminärt riktvärde 0,003 0,020 
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Tabell 2. Riktvärde för PFOS i grundvatten för olika exponeringsvägar och skyddsobjekt (µg/l). 

Riktvärde Värde 

Hälsoriskbaserat riktvärde 0,22 

    Inandning av ångor i byggnad Ej begränsande 

    Intag av grundvatten som dricksvatten 0,22 

    Bevattning 11 

    Intag av fisk 1,1 

Skydd av våtmark 0,23 

Skydd av ytvatten 0,23 

Skydd av grundvatten 0,045 

Preliminärt riktvärde 0,045 

 

Enligt livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30 7 §) får inte dricksvatten innehålla ämnen i 

sådana halter att det kan utgöra en risk för människors hälsa. Livsmedelsverket har därför satt 

en åtgärdsgräns för PFAS-11 på 90 ng/l och rekommenderar dricksvattenproducenter att ta 

hänsyn till denna gräns fram tills att det finns juridiskt bindande gränsvärden. Livsmedelsverket 

råder även dricksvattenproducenter och kontrollmyndigheter till att sträva mot att minimera 

halten PFAS-ämnen i dricksvattnet även om halten underskrider 90 ng/l, då ämnena befaras ha 

större negativa hälsomässiga konsekvenser än vad som har upptäckts idag (SGI, 2015).  

 

I EU:s dricksvattendirektiv som vann laga kraft i januari 2021 gäller halterna 0,1ug/l för summa 

PFAS och 0,5 ug/l för PFAS total. Utredningen avseende införandet i svensk lagstiftning ska vara 

klart senast den 1 september 2021. 

 

Kommunen har antagit åtgärdsmålet mindre känslig markanvändning (MKM) med avseende på 

de planbestämmelser som råder för området. Däremot kan detta behöva ses över om 

förutsättningarna i detaljplaner ändras.  

1.6 SKYDDSOBJEKT, SKYDDSVÄRDE OCH KÄNSLIGHET 

Baserat på tidigare undersökningar är de primära skyddsobjekten inom flygplatsområdet det 

grundvatten som används för dricksvatten, grundvatten som används för bevattning och ytvatten 

(grundvatten som strömmar ut i ytvattendrag, Kägleån, Rössjöholmsån). Rössjöholmsån är 

utpekad som ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag av Naturvårdsverket tack vara sina höga 

naturvärden. Kägleån är utpekad som ett regionalt särskilt värdefullt vattendrag. Här finns flera 

skyddsvärda arter knutna till rinnande vatten såsom flodpärlmussla, tjockskalig målamussla och 

Lax (Länsstyrelsen 2015).  

 

Ett par kilometer syd och sydöst om aktuellt område ligger två vattenskyddsområden som utgör 

viktiga värden för kommunen och dess invånare. Närmast belägen är Bjälleröds källor som 

agerar reservvattentäkt för Ängelholms kommun. Avsikten är att renovera Skäldervikens 

vattenverk för att så småningom kunna ta vatten från Bjälleröds källor, vid behov. 

 

Utöver detta är det viktigt att skydda de människor som arbetar inom flygplatsområdet och 

besökare som vistas på platsen.  

2 MILJÖBALKEN 

Nedan följer en genomgång av de lagrum i miljöbalken som är aktuella vid bedömningen av 

ansvar för förorenade områden.  

 

Utifrån den utredning avseende PFAS-föroreningar som genomförts bedöms föroreningen ha 

uppkommit före den 1 juli 2007. Med anledning av detta är det bestämmelserna i miljöbalken 

som gällde före ikraftträdandet av lagen (2007:660) om ändring av miljöbalken som ska 

tillämpas i vid bedömning av ansvar.  
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I fall där föroreningarna sprids vidare och förorenat annat område vid senare tillfälle framgår av 

övergångsbestämmelserna att en förorening som ägt rum senare än 1 juli 2007 men härrör från 

verksamhet eller åtgärd som avslutats före den 1 augusti 2007 ska bedömas enligt den äldre 

ordalydelsen av 10 kapitlet miljöbalken.  

 

Fortsättningsvis kommer den äldre lydelsen av miljöbalken att betecknas MBÄ och den 

nuvarande lydelsen med MB. I redogörelsen nedan återges den äldre ordalydelsen i 10 kapitlet.  

2.1 KAPITEL 2 

I Miljöbalken (1998:808) kapitel 2 framgår de allmänna hänsynsreglerna. Avseende förorenade 

områden är den grundläggande regeln för ansvar i 2 kap.8 §:  

 

”Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada 

eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för att denna 

avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det föreskrivs i denna 

balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma.” 

2.2 KAPITEL 9 

I kapitel 9 i miljöbalken regleras Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Här regleras pågående 

verksamheter som kan orsaka föroreningsskada, genom anmälnings- och tillståndsplikt. 

2.3 KAPITEL 10 

Kapitel 10 reglerar verksamheter som orsakar miljöskador. En miljöskada definieras som en 

förorening av ett mark- eller vattenområde, grundvatten, byggnad eller en anläggning som kan 

medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

 

Tillsynsmyndigheten ska underrättas om en förorening som kan medföra skada eller olägenhet 

för människors hälsa eller miljön upptäcks.  

 

Ansvaret för förorenade områden regleras i Miljöbalkens 10:e kapitel. I första ansvarskretsen 

finns verksamhetsutövaren, det bolag eller den person som har bedrivit en verksamhet som har 

orsakar en föroreningsskada. Inget ansvar kan krävas för verksamheter som har lagts ner före 

1969 då Miljöskyddslagen (1969:387) infördes.  

 

10 Kap. 2 §: ”Ansvarig för efterbehandling av sådana områden, byggnader eller anläggningar 

som anges i 1 § är den som bedriver eller har bedrivit en 

verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till föroreningen (verksamhetsutövare).” 

 

Här framgår principen om att det är verksamhetsutövaren som har ansvar för den eller de 

föroreningar som en verksamhet har gett upphov till.  

 

10 Kap. 3 §: ”Kan inte någon verksamhetsutövare utföra eller bekosta efterbehandling av en 

förorenad fastighet är var och en efterbehandlingsansvarig som förvärvat fastigheten och vid 

förvärvet känt till föroreningarna eller då borde ha upptäckt dem. Avser förvärvet en 

privatbostadsfastighet enligt 2 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) ansvarar endast en 

förvärvare som känt till föroreningen. I fråga om förorenad byggnad eller anläggning gäller 

detsamma den som förvärvat den fastighet där byggnaden eller anläggningen är belägen. Med 

förvärv av fastighet likställs förvärv av tomträtt.  

 

Första stycket tillämpas inte när en bank eller ett kreditmarknadsföretag har förvärvat en 

fastighet för att skydda fordran enligt 7 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och 

finansieringsrörelse.” 

 

Paragrafen anger att fastighetsägare kan ha ansvar för en förorening. Ansvaret gäller i andra 

hand om det inte går att ställa krav mot någon verksamhetsutövare.  

 

10 Kap. 4 §: ”Efterbehandlingsansvaret innebär att den ansvarige i skälig omfattning ska utföra 

eller bekosta de efterbehandlingsåtgärder som på grund av föroreningar behövs för att 
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förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller 

miljön. När ansvarets omfattning ska bestämmas ska det beaktas hur lång tid som har förflutit 

sedan föroreningarna ägt rum, vilken skyldighet den ansvarige hade att förhindra framtida 

skadeverkningar och omständigheterna i övrigt. Om en verksamhetsutövare visar att han 

bidragit till föroreningen endast i begränsad mån, ska även detta beaktas vid bedömningen av 

ansvarets omfattning. Preskriptionslagen (1981:130) är inte tillämplig på 

efterbehandlingsansvar.” 

 

Tillsammans med ansvaret för en förorening följer ett ansvar för avhjälpande åtgärder. I 

paragrafen ovan regleras hur långtgående detta ansvar är samt att en skälighetsbedömning skall 

göras som beaktar tidsaspekten samt omfattningen av föroreningen som verksamheten har gett 

upphov till.  

 

10 Kap. 5 §: Den som äger en fastighet som efterbehandlas kan trots frihet från ansvar enligt 2 

eller 3 § förpliktas att i skälig utsträckning svara för kostnader som motsvaras av den 

värdeökning på fastigheten som efterbehandlingen medför. 

 

10 Kap. 6 §: ”Om flera verksamhetsutövare är ansvariga enligt 2 §, ska de svara solidariskt i 

den utsträckning inte annat följer av att ansvaret är begränsat enligt 4 § första stycket. En 

verksamhetsutövare som visar att hans eller hennes bidrag till föroreningen är så obetydligt att 

det inte ensamt motiverar efterbehandling ska dock ansvara endast för den del som motsvarar 

bidraget. Vad de solidariskt ansvariga har betalat ska fördelas mellan dem efter vad som är 

skäligt med hänsyn till den omfattning i vilken var och en har medverkat till föroreningen och 

till omständigheterna i övrigt.” 

 

10 Kap. 7 §: ” Om flera fastighetsägare eller tomträttshavare är ansvariga enligt 3 §, ska de 

svara solidariskt i den utsträckning inte annat följer av att ansvaret är begränsat enligt 4 eller 5 

§. Vad de solidariskt ansvariga har betalat ska fördelas mellan dem efter vad som är skäligt 

med hänsyn till vad de insett vid förvärvet och omständigheterna i övrigt.” 

 

Ansvaret kan fördelas på flera parter då det kan uppstå en situation där flera 

verksamhetsutövare över tid har förorenat ett område. För verksamhetsutövarens solidariska 

ansvar gäller 6 § medan 7 § gäller för fastighetsägare.  

3 BESKRIVNING AV FÖRORENAT OMRÅDE 

3.1 OMRÅDESBESKRIVNING 

I Ängelholms kommun i nordvästra Skåne ligger fastigheterna Barkåkra 50:2 och Barkåkra 50:3 

vilka är föremål för denna studie, se figur 2. Ytan som de båda fastigheterna täcker är strax 

under 411 ha och den inbördes fördelningen av markytan är omkring 185 ha för Barkåkra 50:2 

respektive 226 ha för Barkåkra 50:3. Området innefattar Ängelholm-Helsingborg Airport, med 

beteckningen ESTA, och Valhall Parks företagsby vilken utgörs av det tidigare Garnisonsområdet. 

Fastigheterna ligger ca 5 km norr om centrala Ängelholm. Flygplatsanläggningen är idag en 

regional flygplats med internationell status. Flygplatsområdet innefattar två korsande asfalterade 

landningsbanor varav endast den nordväst-sydostliga banan är i bruk.  

 

Flygplatsområdet är beläget i ett öppet odlingslandskap med kringliggande gles bebyggelse 

bestående av gårdar och friliggande hus. Kägleån utgör recipient för dagvatten från 

flygplatsområdet och rinner i nord-sydlig riktning längs den östra delen av flygplatsområdet. 

Kägleån rinner till Rösjöholmsån som sedan rinner vidare mot vattenskyddsområdet Bjälleröds 

källor vilket utgör reservvattentäkt för Ängelholms kommun. Reversvattentäkten är en 

grundvattentäkt och ligger ca 400 m söder om Valhall Park och flygplatsområdets yttre gräns. 

Lite längre bort, ca 3 km från flygplatsområdets yttre gräns, har Ängelholms kommun sin 

huvudvattentäkt, Brandsvigs vattenskyddsområde, se figur 3.  
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Figur 2. Ängeholms flygplats numera benämnd som Ängelholm-Helsingborg Airport är belägen i 
nordvästra Skåne, Ängelholms kommun, ca 5 km norr om centrala Ängelholm. Södra delen av området 
innefattar företagsbyn Valhall Park medan norra delen innefattar själva flygplatsområdet. Kartor hämtade 
från VISS (VattenInformationsSystem Sverige; vänstra kartan) och Eniro (högra kartan) ©OpenStreetMap 

contributors, Lantmäteriet/OptiWay AB, 2021. 
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Figur 3. Vattenskyddsområdet Bjälleröds källor ligger ca 1 km söder om Ängelholm-Helsingborg Airport 
och utgör reservvattentäkt för Ängelholms kommun. Sydöst om flygplatsområdet ligger Brandsvigs 
vattenskyddsområde varifrån kommunen har sin huvudsakliga dricksvattenförsörjning. Karta hämtad från 
VISS – VattenInformationsSystem Sverige, 2021, ©Lantmäteriet. 

3.2 DETALJPLAN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 

Barkåkra 50:3 är uppdelad i två blockenheter som ligger sydväst respektive nordöst om Barkåkra 

50:2, Ängelholm-Helsingborg Airport, se figur 4. Barkåkra 50:3 ägs av Annehems Valhall Park AB 

sedan den 31 mars 2006, ett dotterbolag ägt av Peab Park AB.  

 

Den södra blockenheten (Barkåkra 50:3 (1)) utgörs idag av företagsområdet Valhalla Park som är 

under utbyggnad. Kommunen har för avsikt att utveckla delar av det f.d. garnisonsområdet inom 

Barkåkra 50:3. Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare och flera antagna detaljplaner finns 

för området, bland annat DP 1021 och DP 1026, se figur 5. Detaljplanen DP 1015, 

lagakraftvunnen 2009-06-24, medger ändamålen skola, kontor och idrott. Genomförandetiden 

om 10 år har gått ut och kommunen ämnar utveckla en ny detaljplan för denna del. 

  

Den norra blockenheten (Barkåkra 50:3 (2)) är idag oförändrad sedan den militära 

verksamhetsperioden men med antagen detaljplan (DP 1067, lagakraftvunnen 2014-01-13) kan 

området utvecklas till industriområde.  

 

Barkåkra 50:2 ägs idag av Projektfastigheter Götaland AB sedan den 1 april 2011, ett 

dotterbolag till Peab AB. Området ingår i översiktsplanen för Ängelholms kommun och är inte 
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belagt med någon detaljplan. I översiktsplanen antagen för 2035 anges det att kommunen 

ämnar utveckla och miljöanpassa flygplatsen (Ängelholms kommun, 2017). 

 

 

Figur 4. Fastighetsfördelningen över aktuellt undersökningsområde där Barkåkra 50:2 räknas till 
Ängelholm-Helsingborg Airport och Barkåkra 50:3 innefattar företagsbyn Valhall Park i söder och en del av 

gamla flygplatsområdet i norra delen. ©Lantmäteriet, 2021.  
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Figur 5. Översikt för gällande (gråa områden) och pågående (röda områden) detaljplaner hos Ängelholms 
kommun inom aktuellt undersökningsområde. Södra delen av området är under utveckling (DP 1015 m.fl.) 

medan det nordliga detaljplaneområdet (DP 1067) inte har exploaterats ännu.  

3.3 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) i figur 6 visar en relativt heterogen 

bild av jordartsförhållandena. Det tidigare Garnisonsområdet, numera Valhall Park, i södra 

områdesdelen ligger till största del lokaliserat på en större isälvsavlagring. Denna avlagring 

domineras av sand och grus samt postglaciala sediment med inslag av glacial lera. Ett stråk av 

sandig morän sträcker sig i nordvästlig-sydostlig riktning väster om flygplatsens landningsbana. 

 

De geologiska förhållandena i nordöstra delen av området (nordöst om landningsbanan) utgörs 

främst av glacial finlera med undantag från de svämsediment som avlagrats kring 

förbipasserande vattendrag. En geologisk utredning i samband med framtagandet av Fördjupad 

översiktsplan Barkåkra visar på en fast till mycket fast glacial lera med en mäktighet om 15–25 

meter för Barkåkra 50:3 (2) (DP 1067, Ängelholms kommun).  
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Figur 6. Geologisk karta över jordarterna inom Barkåkra 50:2 samt Barkåkra 50:3 med omnejd. I legenden 

visas de jordarter som förekommer inom det aktuella området.  

3.4 HYDROGEOLOGISKA OCH HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Grundvattentillgången definieras enligt SGU:s hydrogeologiska karta som stor med ”mycket goda 

eller utmärkta uttagsmöjligheter” i området. Den generella grundvattenströmningen sker från 

norr till söder, från flygplatsområdet till Bjälleröds källor. En grundvattendelare löper längs den 

isälvsavlagring som sträcker sig genom flottiljområdets centrala delar. Öster om grundvatten-

delaren avrinner vattnet åt nordost mot startbanorna och hangarplattorna. Väster om 

grundvattendelaren avrinner vattnet i sydlig riktning ner mot Skälderviken. 

 

Norr om flygplatsområdet rinner Kägleån och Lerbäcken i södergående riktning. Kägleån 

passerar genom flygplatsområdet och är delvis kulverterad under bland annat den norra 

rullbanan (Tvärbanan). Kägleån utgör dagvattenrecipient för flygplatsområdet. Lerbäcken 

passerar öster om flygplatsområdet och mynnar ut i Kägleån, som ca två kilometer nedströms 

mynnar ut i Rössjöholmsån. 
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4 FÖRORENINGSSITUATION OCH 

FÖRORENINGSSPRIDNING BASERAT PÅ TIDIGARE 

UNDERSÖKNINGAR 

Undersökningar för att kartlägga föroreningssituationen inom flygplatsområdet har utförts på 

beställning av Försvarsmakten och genomförts vid flertalet tillfällen mellan 2002 och 2020. Det 

har genom dessa undersökningar konstaterats att marken är förorenad på flera platser inom 

Barkåkra 50:2 och Barkåkra 50:3. Johan Helldén AB (2003) inledde ett miljöinventeringsarbete 

och har tagit fram en sammanställning över farliga lämningar inom flottiljområdet. Under 2012 

utförde Niras Sweden AB miljötekniska markundersökningar med avseende på PFAS inom 

området. Bland annat har tidigare brandövningsplatser där släckskumspreparat använts, 

misstänkts vara förorenade med PFAS. Undersökningen bekräftade att PFAS-förorenad jord och 

grundvatten finns inom området. PFAS-föroreningar har spridit sig med dag-, yt- och 

grundvattnet och hotar kommunens reservvattentäkter. Halter av PFAS-föroreningar har även 

påträffats i fisk från Kägleån. 

 

Enligt rapporten ”Undersökning av PFAS i ytvatten vid f.d. F 10 Ängelholm 2019–2020” daterad 

2020-05-25 som Niras tagit fram på uppdrag av Försvarsmakten har spridningen av PFAS 

kartlagts. Det uppskattas att cirka 85 % av spridningen sker via fördröjningsdammen inom 

flygplatsområdet. Spridningen från Bjälleröds källor uppskattas till 10 % och resterade 5 % 

bedöms komma från bakgrundshalter i anslutande vattendrag. Huvuddelen av spridningen 

avseende PFAS sker således från de källområden där den ursprungliga föroreningen finns.  

4.1 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR MED AVSEENDE PÅ PFAS 

Niras Sweden AB har på uppdrag av Miljöprovningsenheten vid Försvarsmakten utfört flertalet 

miljötekniska markundersökningar inom flygplatsområdet avseende PFAS-föroreningar.  

Provtagningar har utförts i jord, dagvattendammar och i sedimenten samt i yt-, grund- och 

brunnsvatten.  

 

Nedan listas de undersökningar som utförts: 

 

NIRAS, 2013. Kompletterande miljötekniska markundersökningar vid f.d. F10, Ängelholm. 

Försvarsmakten/Miljöprövningsenheten. Linköping: Niras Sweden AB. 

 

NIRAS, 2014. Uppföljande grundvattenprovtagning avseende perfluorerade ämnen vid f.d. F10, 

Ängelholm, Försvarsmakten/Miljöprovningsenheten 2014-02-21. Linköping: Niras Sweden AB. 

 

NIRAS, 2014. Uppföljande grundvattenprovtagning avseende perfluorerade ämnen vid f.d. F10, 

Ängelholm, 2014-10-16. Försvarsmakten/Miljöprövningsenheten. Linköping: Niras Sweden AB. 

 

NIRAS, 2015. Kompletterande miljötekniska markundersökningar vid f.d. F10 Ängelholm, 

reviderad 2015-10-02. Linköping: Niras Sweden AB. 

 

NIRAS 2016. Kompletterande miljötekniska markundersökningar avseende PFAS vid f.d. F 10, 

Ängelholm. Försvarsmakten/Miljöprövningsenheten. Daterad 2016-04-05. 

 

NIRAS, 2017. Kompletterande MTU vid f.d. objekt 008 t Nya brandövningsplatsen och översiktlig 

MTU vid DP-området Tvärbanan, f.d. F 10, Ängelholm. Försvarsmakten/Miljöprövningsenheten. 

Daterad 2017-01-18 

 

NIRAS, 2018. Undersökningar vid Bjälleröds källor f.d. F 10, Rapport. Försvarsmakten, 

Miljöprovningsenheten. Daterad 2018-08-22. 

 

NIRAS, 2018. Åtgärdsförberedande undersökningar avseende PFAS-förorenade sediment i 

biodamm f.d. F 10 Ängelholm, Försvarsmakten, Miljöprövningsenheten, 2018-11-20 

 

NIRAS, 2020. Undersökning av PFAS-halter i fisk fångade i närliggande vattendrag till f.d. F 10, 

Rössöholmsån och Kägleån. Försvarsmaktens miljöprovningsenhet. Daterad 2020-01-20. 
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NIRAS, 2020. Undersökning av PFAS i ytvatten vid f.d. F10 i Ängelholm 2019–2020, 

Rössöholmsån och Kägleån. Försvarsmaktens miljöprovningsenhet. Daterad 2020-05-25. 

 

4.2 KARAKTERISERING AV PFAS-FÖRORENINGAR 

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en stor grupp organiska 

ämnen som består av en kolkedja där väteatomerna helt eller delvis är utbytbara mot 

fluoratomer. Bindningen mellan kol- och fluoratomerna är mycket stark vilket gör PFAS till en 

grupp av mycket stabila (persistenta) ämnen. En del PFAS-molekyler bryts inte ner alls medan 

andra bryts ner extremt långsamt till andra PFAS-ämnen i miljön. Ämnena har en 

vattenavvisande del och en vattenlöslig del vilket gör att molekylerna lägger sig som en hinna 

mellan exempelvis vätska och ett fast material. Ibland kan en så kallad kopplingsgrupp anslutas 

till molekylkedjan som då länkar samman den vattenlösliga och vattenavvisande delen. Det finns 

en stor potential att variera molekylens delar, vilket gör PFAS-ämnena till populära 

ämnesgrupper att använda. 

 

De började framställas i mitten av 1900-talet och började i viss utsträckning regleras under 

2000-talet. Det finns omkring 4700 olika PFAS-ämnen och nya varianter är ständigt under 

utveckling. De mest kända substanserna kallas PFOS och PFOA.  

 

PFAS-ämnens är svåra för naturen att bryta ner och är bioackumulerande och biomagnifieras, dvs 

de lagras i kroppens vävnader och mängden ämnen en organism får i sig fylls på uppåt i 

näringskedjan. Toxikologiska och ekotoxikologiska effekter av PFAS har främst studerats för 

PFAA, och då framförallt för PFOS och PFOA. Forskningsstudier har visat en koppling av PFAS-

ämnen till fyra olika hälsoeffekter: kolesterolpåverkan, effekt på leverenzymer, minskad 

födelsevikt samt effekter på immunsystemet. De PFAS som klassas som mest farliga för 

människor har klassificerats som reproduktionsstörande, cancerframkallande och 

hormonstörande (KEMI, 2021). 

 

 

Figur 7. Schematisk bild över PFAS-gruppens tre olika delar. Källa: Kemikalieinspektionen, 2021. 

4.3 FÖRORENINGAR I MARK  

De PFAS-föroreningar som påträffats i mark har kunnat kopplas till f.d. brandövningsplatser 

inom flygplatsområdet. Förutom de områden som visas i figur 8 har även den nordostliga-

sydvästliga landningsbanan, benämnd Tvärbanan, identifierats som ett förorenat område (Niras, 

2017). Majoriteten av de PFAS-halter som påvisats i jord har överskridit det preliminära 

riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM, 20 µg/kg TS; SGI, 2015). Den totala 

mängden PFOS i jord vid de undersökta brandövningsplatserna uppskattades till mellan 49 och 

74 kg (Niras, 2017). 
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Figur 8. PFAS-förorenade platser som identifierats inom flygplatsområdet. Karta hämtad från Niras (2016), 

Kompletterande miljötekniska markundersökningar avseende PFAS vid f.d. F 10, Ängelholm 

(©OpenStreetMap). 

4.4 FÖRORENINGAR I GRUNDVATTEN 

PFAS-förorenat grundvatten har konstaterat både inom och utanför flygplatsområdet. Av de flera 

undersökningar som gjorts har PFAS i höga halter påvisats i grundvattnet vid brandövnings-

platserna. Resultaten från de utförda analyserna (2017) av grundvatten norr och öster om den 

nyare brandövningsplatsen (se figur 8, markering 008), och i den västra delen av denna, visar 

inte på några förhöjda halter av PFAS som överskrider livsmedelsverkets lägre åtgärdsgräns på 

90 ng/l. 

4.5 FÖRORENINGAR I YTVATTEN 

Provtagning av ytvatten i norra delen av området vid utloppet från fördröjningsdammen har visat 

ett årsmedelvärde avseende PFOS-ämnen flera hundra gånger högre än gränsvärdet (0,65ng/l) 

för MKN avseende inlandsvatten enligt EU:s ramdirektiv för vatten (Niras, 2017). Föroreningar 

som transporteras med ytvattnet sprids i förhållande till flödet i vattendragen. Niras (2020) har 

undersökt hur ytvattenflödet varierar mellan årstider i Kägleån och Rössjöholmsån.  
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Ett relativt konstant storleksförhållande har konstaterats där Rössjöholmsåns vattenföring är 

ungefär fyra gånger högre än Kägleåns. Generellt har vattenflödet visat sig vara störst under 

vintermånaderna och lägst under sommaren. 

 

Längs delsträckan där Kägleån passerar genom flygplatsområdet sker marginella påslag av PFAS-

11 som troligtvis kan härledas till mindre läckage från dagvattenledningar och transport i 

grundvatten. Vid utlopp från fördröjningsdammen (se figur 8, markering 128) i Kägleån 

transporteras förorenat dagvatten med direkt koppling från brandövningsplatserna och 

biodammen som tidigare samlat släckvatten från brandövningar. Detta ger den största tillförseln 

av PFAS-ämnen till ytvattnet.  

4.6 FÖRORENINGAR I DAGVATTEN 

Dagvatten från flygplatsområdet samlas upp i fördröjningsdammar innan det leds ut till 

passerande vattendrag. Provtagning av dagvatten har utförts i sex fördröjningsdammar inom 

undersökningsområdet. De påvisade halterna av PFOS i samtliga analyserade dagvattenprover 

överskrider gränsvärde (årsmedel) avseende PFOS i inlandsvatten (HVMFS, 2015; Niras, 2016). 

Analyser av dagvatten från området är har visat sig vara kraftigt påverkat av PFAS. Halter mellan 

10 764–692 067 ng/l har uppmätts (Niras, 2017).  

4.7 FÖRORENINGAR I SEDIMENT 

Sediment från biodammen och fördröjningsdammarna har visat på mycket höga halter av 

framförallt PFOS. I Niras undersökning från 2016 överskrids halterna av PFOS i sediment i 

samtliga provpunkter avseende SGI:s preliminära riktvärde för MKM (20 µg/kg TS). Med 

undantag för ämnena PFOS, PFHxS och PFOA underskrider de analyserade ämnena laboratoriets 

rapporteringsgränser. 

4.8 FÖRORENINGAR I BIOTA 

Undersökning av PFOS i fiskmuskel på gädda (3 st) och lax (3 st) utfördes av Niras (2020). Halter 

överskridande miljökvalitetsnormen (MKN) för PFOS i biota fanns i två av sex undersökta fiskar. 

Dessa två fiskar antogs vara relativt stationära i området och fångades i det som var 

undersökningens mest kontaminerade område. Baserat på en scenarioberäkning från 

Livsmedelsverket och den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndighetens (EFSA), bedömer Niras 

(2020) att PFOS-halten i fisk från Rössjöholmsån inte är så hög att fisken inte kan konsumeras 

trots de förhöjda halterna av PFOS. Fiskar som fångades i det mindre förorenade 

referensområdet innehöll vid analys låga alternativt inga detekterbara halter av PFAS. 

4.9 SPRIDNINGSVÄGAR 

Spridning av PFAS-förorening sker både via grundvatten och ytvatten i och utanför aktuella 

fastigheter. För mer information avseende spridningsvägar se Niras tidigare undersökningar.  

5 VERKSAMHETSHISTORIK OCH VERKSAMHETSUTÖVARE 

De verksamhetsutövare och verksamheter som har bedrivits på flygplatsområdet genom åren 

sammanställs i tabellform nedan för en överskådlig bild av ägarförhållande och typ av 

verksamhet samt föroreningar som är branschspecifika. Tabell 3 visar ägarförhållandena från 

1940-talet fram till idag, när fastigheten såldes och förvärvades av de olika parterna.  

 

I samband med att Försvarsmakten bedrev sin verksamhet uppfördes två vattenborror på den 

närliggande fastigheten Valhall 6:1. Dessa har använts under tiden då Försvarsmakten bedrev 

sin verksamhet på området. Idag används inte vattenborrorna i flygplatsverksamheten enligt 

information från miljöchefen på flygplatsen (Ängelholm-Helsingborg Airport, 2020b). 

Vattenbrunn, vattenreservoar och ledningar finns med i köpekontrakt daterat 2002-06-28 mellan 

Vasallen AB och Fortifikationsverket. Vasallen AB har sedan sålt vidare fastigheten till PEAB. 

Nuvarande fastighetsägare bedöms därför ansvara för vattenborrorna på fastigheten Valhall 6:1 

inklusive tillhörande ledningar.  
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Verksamhetsutövare och vilken verksamhet som bedrivits presenteras i tabell 4 för 

flygplatsområdet, Barkåkra 50:2 och del av Barkåkra 50:3.  

 

Verksamheter och verksamhetsutövare inom södra delen av Barkåkra 50:3 har inte 

sammanställts i detalj utan en sammanfattning redovisas i den löpande texten. Inom Valhall Park 

bedrivs flera olika verksamheter. Dessa anses som relativt nystartade i jämförelse med när 

föroreningarna tros ha uppstått och därför råder ingen misstanke om att dagens verksamheter 

har bidragit till föroreningssituationen av PFAS. Bland de nuvarande verksamheterna på det f.d. 

garnisonsområdet finns gym och hälsocenter, caféer och bageri, gymnasieskola, hotell, kontor, 

lager, logistik och transport m.m. 

 

Till specifika verksamheter har Naturvårdsverket identifierat vanliga eller typiskt förekommande 

föroreningar, så kallade branschspecifika föroreningar. Föroreningar som är kopplade till en 

specifik bransch finns att söka i Naturvårdsverkets rapport 4393, Branschkartläggningen 

alternativt i länsstyrelsens redovisning av MIFO fas 1. I Naturvårdsverkets rapport 6871 finns en 

sammanställning av branscher som specifikt inriktas mot användandet av PFAS-ämnen 

(Naturvårdsverket, 2019). Naturvårdsverket har även uppdaterat Branschlistan år 2020, där 

primära föroreningarna för respektive bransch inom EBH-stödet listas. Där redovisas även andra 

relaterade föroreningar till varje bransch, se tabell 4 (Naturvårdsverket, 2020). 

 

Tabell 3. Nuvarande och tidigare fastighetsägare vid Ängelholm-Helsingborg Airport, Barkåkra 50:2 och 
Barkåkra 50:3. 

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Förvärv Försäljning 

Ängelholm Barkåkra 50:2 

Projektfastigheter 

Götaland AB 

2011-04-01 - 

Helsingborgs kommun 2011-03-14 

 

2011-04-01 

Swedavia AB 2010-04-01 

 

2011-03-14 

Luftfartsverket 1942-05-01 2010-04-01 

Ängelholm Barkåkra 50:3 

Peab Park AB 2006-03-31 - 

F10 Vasallen AB 2003-07-10 2006-03-31 

Vasallen AB 2003-06-26 2003-07-10 

Staten 

Fortifikationsverket 

1942-05-01 2003-06-26 

 

Tabell 4. Verksamhetsutövare som bedriver eller har bedrivit verksamheter på flygplatsområdet, Barkåkra 
50:2 och del av Barkåkra 50:3, under angiven tidsperiod. Primära och sekundära föroreningar som 
Naturvårdsverket har identifierat som branschspecifika listas nedan (Naturvårdsverket, 2020). 

Verksamhets-

utövare 
Verksamhet Tidsperiod 

Bransch-

specifik 

förorening 

(primär) 

Branschspecifik 

förorening 

(sekundär) 

Ängelholms 

Flygplats AB 
Flygplatsdrift 

2011 – 2020 (PEAB) 

2020 – pågående 

(Bjuv, Båstad, 

Helsingborg, 

Höganäs, Klippan, 

Perstorp och 

Ängelholm)  

Högfluorerade 

ämnen (PFAS) 

 

*Alifatiska 

kolväten (bl.a. 

glykol, urea) 

*Avisningsmedel 

*Högfluorerade 

ämnen (bl.a. 

PFOS) 
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BRA/Kullaflyg Reguljär linjeflygtrafik 2003 – pågående  *Lösningsmedel 

*Metaller (Cd) 

*PAH 

*Petroleum-

produkter (bl.a. 

drivmedel, olja) 

Olika andra 

flygbolag 

Kommersiell 

charterflygtrafik 
1975 – pågående  

Scandinavian 

Airlines System 

(SAS)/Linjeflyg 

Reguljär linjeflygtrafik 1960 – pågående  

Ängelholms 

flygklubb 

Privat- och 

sportflygverksamhet; 

flygutbildningar 

(privatflygare – PPL och 

LAPL) 

n/a – pågående  

Luftfartsverket 

/Swedavia 
Flygplatsdrift 

(1960) 2003 

(huvudmannaskap) 

– 2011  

Försvarsmakten 
Flygbas/Flygplatsdrift 

och räddningstjänst 
1945 – 2003  

 

5.1 NUVARANDE VERKSAMHETSUTÖVARE 

Fastigheten Barkåkra 50:3, vilken innefattar Valhall Park företagsby i söder och norra delen av 

flygplatsområdet ägs idag av Annehems Valhall Park AB, ett av Peab Park AB helägt dotterbolag. 

Fastigheten förvärvades 2006-03-31 från F10 Vasallen AB och överläts samtidigt till dotter-

bolaget. Inom företagsparken finns flertalet både större och mindre verksamhetsutövare som 

har sina verksamhetslokaler på området. Området huserar bland andra Koenigsegg som bedriver 

biltillverkning, olika tillverknings- och tjänsteföretag, Peabs prefabricering av betongelement till 

byggnader, utbildning på olika nivåer bedrivs från förskola till gymnasium och SFI, hotell- och 

konferensanläggning, restaurang, kontor för marknadsföring och försäljning, flygmuseum, 

idrott-och friskvård, m.m. På det aktuella planområdet planeras framtida markanvändning med 

främst handel, kontor, lager, industri och hantverk. 

 

Den norra delen av Barkåkra 50:3, det så kallade Tvärbaneområdet, används främst av 

Koenigsegg för provkörning av bilar, dessutom bedrivs körkortsutbildning för motorcykel av 

Trafikverket. 

 

Barkåkra 50:2, som ägs av Projektfastigheter Götaland AB, är ett dotterbolag till Peab AB. 

Fastigheten förvärvades från Helsingborgs stad 2011-04-01 med avsikt att driva flyg-

verksamheten vidare. Flygplatsen drivs idag genom bolaget Ängelholms Flygplats AB. Bolaget 

har tidigare ägts av PEAB AB som dotterbolag. Under våren 2020 aviserade PEAB att de inte kan 

driva flygplatsen vidare med hänsyn till pandemins negativa ekonomiska påverkan. Dialog 

inleddes med Familjen Helsingborg (ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, 

Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och 

Örkelljunga) som senare under våren (maj 2020) övergick i förhandlingar då Peab meddelade sitt 

beslut om att stänga flygplatsen. I juni meddelade sju kommuner (Bjuv, Båstad, Helsingborg, 

Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholm) att de ämnar ta över driften av flygplatsen. 

Övertagandet sker efter beslut i kommunfullmäktige i respektive kommun (Ängelholm-

Helsingborg Ariport, 2020a). Inga uppgifter om förändrade ägarförhållanden har framkommit av 

denna undersökning. 

 

Vad beträffar verksamheter som har med brandsläckning och räddning att göra på flygplatsen är 

det sedan 2002 den kommunala räddningstjänsten Nordsvästra Skåne  

tillsammans med Ängelholm-Helsingborg Airport som ansvar för räddningstjänsten på 

flygplatsområdet. Före 2002 ansvarade Försvarsmakten för all räddningstjänst på flygplatsen. 

Under tiden som Försvarsmakten ansvarade för räddningstjänsten på flygplatsen har det 

förekommit att den kommunala räddningstjänsten varit på plats vid två övningstillfällen. Dessa 

övningstillfällen har organiserats av Försvarsmakten.  

 

Nuvarande verksamhetsutövare (via miljöchefen på Ängelholms flygplats) har i 

mejlkorrespondens uppgett att det endast utförts strategiövningar och framkörningar under 

tiden som de haft ansvar. Inte heller bakåt i tiden har de genomfört några brandövningar civilt 
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med brandsläckningsskum på flygplatsen eller förvaring av brandskum annat än vad som 

förvarats i Försvarsmaktens försorg. Flygplatsens miljöansvarig har även angett att 

dagvattensystem tillsammans med dagvattendammar inom flygplatsområdet används av 

nuvarande verksamhet samt att detta system ingår i flygplatsens kontrollprogram (Miljöansvarig, 

Ängelholm-Helsingborg Airport, 2020b).  

 

Dagvattendammarna inom flygplatsområdet inklusive dagvattenledningar har med största 

sannolikhet uppförts av Försvarsmakten alternativt Fortifikationsverket i egenskap av 

fastighetsägare.  

 

Idag är det Länsstyrelsen i Skåne som har tillsynsansvaret för flygplatsen och tar beslut avseende 

verksamhetens kontrollprogram.  

5.2 HISTORIK FÖR VERKSAMHETEN 

Ängelholm-Helsingborg flygplats, vilken tidigare benämndes Ängelholm/Barkåkra flygbas eller 

flygfält, anlades i samband med att flygflottiljen F10 flyttade dit år 1945 från Malmö, se figur 9. 

Flygplatsen användes för militära ändamål fram till år 2002 då flygflottiljen lades ner.  

 

Under denna period har även Försvarsmakten haft ansvaret för räddningstjänsten på området. 

Försvarsmakten har använt delar av området som brandövningsplatser där skumsläckmedel har 

har använts, dessa platser framgår av figur 8. Genom de uppgifter som framkommit av 

materialet har årliga övningar och tester av utrustning bedrivits inom f.d. F10. Funktionsprov av 

brandbilens skumkanon har utförts genom att skum har sprutats ut över en yta. Sådana tester 

har även utförts i anslutning till räddningstjänstens uppställningsplats (Johan Helldén AB, 2006). 

Inför Niras (2017) undersökning lämnade den f.d. insatsledaren (Anders Gustafson) vid den 

militära räddningstjänsten på F 10 uppgifter om att övningar genomfördes en gång per år med 

brandskumsbeläggning av Tvärbanan. Syftet med övningarna var att säkra beredskapen inför 

buklandning. Genom att belägga banan med brandskum minskade friktionen mellan flygplans-

kroppen och asfalten. Släckningsinsatser med brandsläckningsskum ska ha utförts en gång i 

samband med haveri på den aktuella banan (Gustafson, 2016). 

 

Samövningar med den kommunala räddningstjänsten har förekommit vid flera tillfällen bakåt i 

tiden. Uppgifter från Räddningstjänsten Skåne Nordväst via e-post har två större övningar skett 

2000–2001 samt 2002 tillsammans med Försvarsmakten. För dessa övningar har 

Försvarsmakten varit huvudansvariga. Utöver detta har det även genomförts övningar med 

trafikolycka innan 1999. Det totala antalet övningar innan 1999 där Räddningstjänsten Skåne 

Nordväst deltagit i är inte känt men enligt uppgift har man sällan eller aldrig använt släckskum 

utan vatten vid insatserna. Enligt händelserapporteringssystemet har det inte förekommit några 

skarpa insatser där släckning med skum har skett (Räddningstjänsten Skåne Nordväst, 2021d).  

 

Enligt uppgifter från Paul Häckter, miljöansvarig vid Ängelholm Helsingborg Airport, har endast 

övningar i räddningsansvar och strategiska övningar utförts sedan flygplatsen organiserats i civil 

regi (Ängelholm-Helsingborg Airport, 2020c). 

 

I utdrag från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) register avseende händelser 

som Räddningstjänsten rapporterat in under perioden 1998–2019 i eller i anslutning till 

flygplatsen har inga händelser där släckning med brandskum förekommit. Majoriteten av de 32 

händelserna har registrerats som ”Automatlarm utan brandtillbud”. (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB), 2021)  

 

Den civila verksamheten och flygtrafiken startade den 1 september år 1960 med reguljärt 

linjeflyg. År 1964 inträffade en haveriolycka under inflygning till bana 14. Av de totalt 43 

passagerarna överlevde endast 12 personer. Det framgår inte av historiken vilken typ av 

räddningsarbete som utförs eller om brand uppstått i samband med händelsen.  

 

Flygplatsdriften pågick fram till 2003 av både Försvarsmakten och Luftfatsverket. Den 1 juli 

2003 tog Luftfartsverket över huvudmannaskapet från Försvarsmakten. Den 1 april år 2010 

övergick huvudmannaskapet för flygplatsen till det statliga bolaget Swedavia AB. År 2011 överlät 

Swedavia Ängelholm-Helsingborg flygplats till Region Skåne och sju omkringliggande 

kommuner, vilka i sin tur sålde anläggningen (inklusive äganderätten till bansystemet) vidare till 
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Peab. Peab tog över flygplatsdriften, som sedan den 1 april år 2011, bedrivs genom bolaget 

Ängelholms Flygplats AB. Det är den som har förvaltat flygplatsen som har och har haft 

huvudansvaret för räddningstjänsten på flygplatsen medan den kommunala räddningstjänsten 

har bistått vid behov.  

 

Ängelholms flygklubb som också är lokaliserad vid flygplatsen bedriver privat flyg- och 

flygskoleverksamhet (”PPL”). 

 

Figur 9. Flygbild över flygplatsområdet taget 1960. ©Lantmäteriet, 2021. 

6 BEDÖMNING 

De juridiska frågorna avseende ansvaret mellan verksamhetsutövare och fastighetsägare har 

utretts av Advokatbyrå RosholmDell utifrån sammanställning av information kring 

verksamhetsutövare, föroreningssituation och fastighetsägare. 

 

Enligt 10 kapitlet MB och MBÄ är det den som orsakar (verksamhetsutövaren) en förorening som 

är primärt ansvarig för avhjälpande/efterbehandling. Utifrån tillgängligt material har 

Försvarsmakten genom brandövningar med släckskum gett upphov till föroreningar avseende 

PFAS inom fastigheterna Barkåkra 50:2 och 50:3. Vid kontakt med Räddningstjänsten Skåne 

Nordväst och utifrån uppgifterna i MSB:s register över insatser genomförda av räddningstjänsten 

framkommer inga uppgifter som visar på att Räddningstjänsten i Skåne Nordväst i sina insatser 

skulle ha bidragit till föroreningssituationen med avseende på PFAS. Det kan därför anses 

konstaterat att det är Försvarsmakten genom sin verksamhet som gett upphov till den 

ursprungliga föroreningen.  

 

För att en verksamhetsutövare som bedrivit en verksamhet ska kunna göras ansvarig för 

utredning och efterbehandling enligt 10 kapitlet MB/MBÄ krävs bland annat att den faktiska 

driften pågått efter 30 juni 1969. Då Försvarsmakten bedrivit sin verksamhet under åren 1945 – 
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2003 blir 10 kapitlet MBÄ tillämpligt. Bedömningen görs därför att Försvarsmakten är att anses 

som verksamhetsutövare enligt 10 kapitlet 2 § MBÄ.  

 

Luftfartsverket/Swedavia övertog huvudmannaskapet från Försvarsmakten 2003 och bedrev 

verksamheten fram till 2011 då Ängelholms Flygplats AB tog över verksamheten. Det blir med 

anledning av detta en bedömning avseende solidariskt ansvar enligt 10 kapitlet 6 § MBÄ. 

Tekniken för att analysera enskilda PFAS-föroreningar blev tillgänglig i slutet av 1990-talet.  

Under 2001 kom den första rapporten avseende global spridning av PFAS i miljö 

(Kunskapssammanställning om PFAS, 2021). Det för därför anses att kunskap om PFAS som en 

förorening fanns vid tillfället för fastighetsöverlåtelsen.  

 

Vid ett övertagande av en verksamhet som har förorenat ett område, kommer även ansvaret för 

föroreningen att övertagas om föroreningen har ett tekniskt och miljömässigt samband med 

verksamheten. I det aktuella fallet har flygplatsverksamhet med tillhörande räddningstjänst 

bedrivits både av Försvarsmakten och Luftfartsverket/Swedavia samt av Ängelholms Flygplats 

AB. Huvuddelen av ansvaret ligger dock på den som bidragit till föroreningens uppkomst och 

inte den som bidrar till att föroreningen sprids.  

 

Baserat på gällande rättspraxis (se bland annat MÖD 2005:30, MÖD 2008:11, MÖD 2010:17 och 

Mark- och miljööverdomstolens dom i mål nr M 8262-16) är bedömningen att räddningstjänsten 

är en sådan integrerad del av flygplatsverksamheten att föroreningarna kan anses ha teknisk och 

miljömässigt samband med den verksamhets som har bedrivits efter 2003. 

Luftfartsverket/Swedavia och Ängelholms Flygplats AB anses därför solidariskt ansvariga för 

spridningen av föroreningarna då de övertagit den verksamheten som tidigare bedrivits på 

platsen men inte bidragit till föroreningens uppkomst.  

 

Vidare gäller ansvarsförhållandena för dagvattensystemet och dagvattendammarna inom 

flygplatsområdet. Genom att föroreningar sprids via dagvattensystemet och vidare till recipient 

är detta en verksamhet som är pågående. Då dagvattensystemet kan anses vara en integrerad 

del av flygplatsverksamheten har den förorenande verksamheten jämlikt 10 kapitlet 2 § MB/MBÄ 

fortsatt under 2003 till idag. Även på denna grund kan Luftfartsverket/Swedavia och Ängelholms 

Flygplats AB anses som verksamhetsutövare med solidariskt ansvar för spridningen av 

föroreningen. Dock är bedömningen att dagvattensystem och dagvattendammar påverkats av 

grundvatten som förorenats av Försvarsmaktens verksamhet.  

 

Sannolikt har överlåtelse skett civilrättsligt vilket gör att ansvaret enligt kapitel 10 MB/MBÄ tas 

över av förvärvaren om den förorenande verksamheten fortsätter att bedrivas efter förvärvet.  

 

Om en fysisk eller juridisk person är solidariskt ansvarig enligt 10 kapitlet 6 § MBÄ ska detta 

ansvar i vissa fall jämkas. Detta framgår av 10 kapitlet 4 § MBÄ. Av detta lagrum framgår att 

ansvarets omfattning bestäms med beaktande av hur lång tid som har förflutit sedan 

föroreningen ägde rum, vilken skyldighet den ansvarige hade att förhindra framtida 

skadeverkningar och omständigheterna i övrigt.  

 

Om en verksamhetsutövare visar att han bidragit till föroreningen endast i begränsad mån, ska 

detta beaktas vid bedömningen av ansvarets omfattning. Den senaste undersökningen från 

2020, beräknat utifrån tillskottet från de tre närliggande ytvattendragen, har visat att cirka 85 % 

av spridningen sker från fördröjningsdammen inom flygplatsområdet ut till Kägleån. En 

bidragande orsak till förorening i fördröjningsdammen är inläckage av grundvatten. 

Grundvattnet har förorenats av PFAS från Försvarsmaktens verksamhet.  

 

Bedömningen i det aktuella fallet är att Luftfartsverket/Swedavia, Ängelholms kommun, PEAB 

och Ängelholms Flygplats AB visserligen är solidariskt ansvariga enligt 10 kapitel 6 § MBÄ, men 

att detta ansvar sannolikt ska jämkas enligt 10 kapitlet 4 § MBÄ. Bedömningen är att ansvaret 

bör jämkas ner på grund av att Luftfartsverket/Swedavia, Ängelholms kommun, PEAB och 

Ängelholms Flygplats AB inte bidragit till den ursprungliga föroreningen utan endast spridningen 

samt att huvuddelen (85 %) av föroreningen ursprungligen kommer från grundvatten som 

förorenats genom Försvarsmaktens verksamhet. För den förorening som skett till mark och 

grundvatten inom flygplatsområdet anses Försvarsmakten bära fullständigt ansvar då det är 

deras verksamhet som förorenat.  
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Det kan även konstateras att eventuella civilrättsliga överenskommelser, exempelvis genom 

avtal, mellan Försvarsmakten och Luftfartsverket/Swedavia samt Luftfartsverket/Swedavia och 

Ängelholms Flygplats AB inte inverkar på det offentligrättsliga ansvaret som miljöbalken ställer 

upp och kan beaktas inom ramen för 10 kapitlet 6 § MB.  

 

Det innebär dock inte att eventuella civilrättsliga överenskommelser blir ogiltiga, utan endast att 

tillsynsmyndigheten kan rikta förelägganden mot det bolag de anser lämpligast av de solidariskt 

ansvariga. Att krav på efterbehandlingsåtgärder kan riktas mot vem som helst av dem som 

bedrivit eller bedriver verksamhet framgår av praxis (bland annat MÖD 2003:127).  

 

Nuvarande fastighetsägare är Projektfastigheter Götaland AB för Barkåkra 50:2 och PEAB Park AB 

för Barkåkra 50:3. Fastighetsägare har endast ett subsidiärt ansvar i förhållande till 

verksamhetsutövare till föroreningen, om förvärvet skett efter 1999 och förvärvaren borde ha 

känt till att fastigheten var förorenad. Förvärven av fastigheterna Barkåkra 50:2 och Barkåkra 

50:3 har skett efter 1999 och förvärvaren borde ha känt till att fastigheterna var förorenade. Vid 

ansvarsutredningen har utgångspunkten varit att dagvattensystemet inklusive dammar är en 

integrerad del av flygplatsverksamheten och har därför pågått sedan Försvarsmakten bedrev 

verksamheten. Utifrån dessa förutsättningar kommer fastighetsägarnas ansvar att vara 

subsidiärt i förhållande till verksamhetsutövaren Ängelholms Flygplats AB och övriga solidariska 

ansvariga verksamhetsutövare (Luftfartsverket/Swedavia och Försvarsmakten).  

 

Avseende de två vattenborror som finns på fastigheten Valhall 6:1 och som reglerats i 

fastighetsköpet och nuvarande fastighetsägaren har därigenom övertagit nyttjanderätten samt 

rådigheten över vattenborrorna från tidigare fastighetsägare. Ägaren är ansvarig för underhåll 

och reparationer när det är nödvändigt och bedöms i det aktuella fallet som verksamhetsutövare 

trots att inget aktivt uttag sker idag och förvaltningen är passiv. Detta med anledning av det 

ansvar och den nyttjanderätt som övergått till nuvarande fastighetsägare. År 2006 sålde Vasallen 

AB hela sitt fastighetsinnehav i Ängelholm till PEAB varpå skyldigheter och rättigheter avseende 

vattenborrorna ligger på nuvarande ägare (PEAB).  

 

Ett köpeavtal mellan Fortifikationsverket och PEAB Park AB reglerar överlåtelse av del av 

fastigheten Barkåkra 50:3 I avtalet § 13 regleras frågan om vem av parterna som ska svara för, 

och bekosta, efterbehandlingsåtgärder. Klausulen anger att Fortifikationsverket ska svara för de 

kostnader som kan uppstå för att åtgärda eventuella föroreningar som uppstått som en följd av 

Försvarsmaktens verksamhet och då endast till en nivå som motsvarar mindre känslig 

markanvändning enligt definitionen i Naturvårdsverkets rapport 46:38 eller vid varje tidpunkt 

motsvarande bestämmelser. 

 

Civilrättsligt kommer klausulen att reglera förhållandet mellan avtalsparterna. Om 

Fortifikationsverket anses ansvarig för föroreningar som PEAB Park AB behöver åtgärda, ska 

dessa bekostas av Fortifikationsverket till angiven nivå.  

 

När det gäller Ängelholms kommuns ansvar gällande omsättningspumpningen av vatten från 

Skäldervikens reservvattentäkt anses kommunen i detta fall vara verksamhetsutövare. Ansvar 

utgår därför i enlighet med 10 kapitlet 2 § MB eftersom Ängelholms kommun bidrar till att 

sprida en förorening vidare till recipient. Enligt uppgift gör det artesiska trycket att risken för 

spridning föreligger även om omsättningspumpningen avslutas. Med anledning av att det har 

upprättats en reservvattentäkt är bedömningen att Ängelholms kommun är verksamhetsutövare 

oavsett om omsättningspumpning sker eller inte. Utifrån den senaste undersökningen bedöms 

cirka 10 % av spridningen till Rössjöholmsån komma från Bjälleröds källor (genom passiv 

spridning via grundvattentrycket, vid av Försvarsmakten inrättade vattenborror samt vid 

omsättningspumpning i reservvattenverket). Hur spridningen påverkas om 

omsättningspumpningen vid reservvattenverket avslutas är idag oklart. 

 

Det anses dock inte bli en fråga om att avhjälpa den ursprungliga föroreningen vid flygplatsen 

utan ansvaret torde begränsas till att avse den föroreningsskada som omsättningspumpningen 

orsakat/orsakar.  
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7 SLUTSATS 

I arbetet med ansvarsutredningen för Ängelholms flygplats har fyra verksamhetsutövare som 

ingår i första ansvarskretsen avseende PFAS-föroreningen identifierats. Dessa 

verksamhetsutövare är:  

 

- Försvarsmakten 

- Swedavia/Luftfartsverket 

- Ängelholms Flygplats AB (PEAB AB samt kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, 

Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholm) 

- PEAB AB 

 

Med anledning av att det finns aktiva verksamhetsutövare i första ansvarskretsen blir 

fastighetsägarens subsidiära ansvar inte aktuellt i det rubricerade fallet.  

 

Ansvarsutredningen har visat att orsaken till den aktuella PFAS-föroreningen kan härledas till 

Försvarsmaktens verksamhet på området genom deras omfattande övningsverksamhet med 

släckskum. Övriga verksamhetsutövare har definierats som verksamhetsutövare genom 

spridning av den ursprungliga föroreningen.  

 

Det får även anses fastställt att övrig räddningstjänst som bedrivit verksamhet inom aktuellt 

område har gjort det antingen med Försvarsmakten som ansvarig för genomförda övningar eller 

genom att alternativa metoder (så som släckning vatten eller strategiska övningar) som inte 

bidragit till PFAS-föroreningen har använts. Mot bakgrund av detta bedöms den kommunala 

räddningstjänsten inte vara verksamhetsutövare. 

 

Bedömningen med anledning av det som framkommit i ansvarsutredningen är att det inte 

handlar om ett renodlat solidariskt ansvar eftersom samtliga verksamhetsutövare bortsett från 

Försvarsmakten inte bidragit till den ursprungliga föroreningen utan endast spridningen. Den 

som ansvarar för en förorening bär även ansvaret för att förhindra och åtgärda framtida 

skadeverkningar som föroreningen kan orsaka.  

 

Om eventuella kostnader skulle kunna falla på övriga verksamhetsutövare genom till exempel 

föreläggande från tillsynsmyndigheten bedöms goda möjligheten finnas att helt eller delvis 

återfå dessa från Försvarsmakten via regresstalan.  

 

En tillsynsmyndighet har i gällande fall möjlighet att förelägga samtliga verksamhetsutövare som 

identifierats i föreliggande ansvarsutredning. Huvudansvaret bedöms dock ligga hos 

Försvarsmakten som den verksamhetsutövare som orsakat föroreningen. Övriga 

verksamhetsutövare har endast bidragit till spridning av den ursprungliga föroreningen.  
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