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Huvudkontor / Head office: 
Box 670 
SW-751 28  Uppsala, Sweden 
Besök / Visit: Villavägen 18 
Tel: 018 17 90 00 / +46 18 17 90 00 
Fax: 018 17 92 10 / +46 18 17 92 10 
E-mail: sgu@sgu.se 

 
Kontor / Regional Office: 
Guldhedsgatan 5A 
SE-413 81 Göteborg, Sweden 
Tel: 031 708 26 50 / +46 31 708 26 50 
Fax: 031 708 26 75 / +46 031 708 26 75 
E-mail: gbg@sgu.se 

 
Kontor / Regional office: 
Kiliansgatan 10 
SE-223 50 Lund, Sweden 
Tel: 046 31 17 70 / +46 46 31 17 70 
Fax: 046 31 17 99 / +46 46 31 17 99 
E-mail: lund@sgu.se 

 
Kontor / Regional Office: 
Mineralinformationskontoret 
Skolgatan 11 
SE-930 70  Malå, Sweden 
Tel: 0953  346 00 / +46 953  346 00 
Fax: 0953 216 86 / +46 953 216 86 
E-mail: minko@sgu.se 

 
Kontor / Regional Office: 
Box 17155 
SE-104 62 Stockholm, Sweden 
Besök / Visit: Rosenlundsgatan 60, plan 4 
Tel: 018 17 90 00 / +46 18 17 90 00 
Fax: 08 24 68 14 / +46 8 24 68 14 
E-mail: stockholm@sgu.se 

 

Information gällande markundersökning  
Sveriges geologiska undersökning (SGU) företräder staten för att undersöka och vid behov åtgärda 
föroreningar i mark och grundvatten på platser där statliga organisationer, som inte längre finns kvar, har 
ett ansvar för hur föroreningarna en gång kom till. Den numera nedlagda myndigheten 
Skogsvårdsstyrelsen drev skogsplantskolor på ett antal platser i Sverige, vilka nu undersöks av SGU. I 
Örkelljunga fanns en plantskola sedan i början av 1910-talet fram till 1960/70-talet då verksamheten lades 
ner och området bebyggdes med bostäder. Du har fått detta brev eftersom din bostad ligger inom det 
tidigare verksamhetsområdet för plantskolan. De nu planerade markundersökningarna i Örkelljunga, 
liksom vid övriga platser som undersöks, utförs för att säkerställa att det inte finns kvar rester av 
bekämpningsmedel i marken sedan plantskolan drevs, som kan innebära en risk för människor eller miljö. 
 
Undersökningsarbetena kommer att utföras av konsultbolaget Sweco och påbörjas under vecka 33. 
Sammanlagt planeras undersökningar att utföras vid tre tillfällen med några veckors mellanrum. Första 
gången kommer jordprover att uttas några decimeter ner i marken med hjälp av en spade. Andra gången 
kommer provtagning av jord att utföras lite djupare med hjälp av en borrbandvagn på några ställen inom 
ert närområde. I samband med detta kommer även provrör för provtagning av grundvatten att placeras. 
Tredje gången kommer vattenprov från provrören att tas ut och eventuellt kommer något extra jordprov 
att uttas om det finns behov av det.  
 
Vi kommer bl.a. att ta ut prover inom de gemensamma grön- och skogsområdena, men skulle även vilja 
utta prover i några av era trädgårdar. Om just du vill att vi tar prover hos dig så kontakta gärna oss, så 
försöker vi ta hänsyn till detta i samband med att vi utför vår markundersökning. 
 
I samband med att husen byggdes har markarbetena för husen medfört en del schaktarbete och sannolikt 
omflyttning av jordmassor. Har du någon kännedom om arbetena som utfördes i samband med 
byggnation? Hur hanterades matjorden? Var kördes ev. överskottsmassor? Har du kanske gamla foton eller 
vetskap om vilken entreprenadfirma eller person som utförde arbetet? Känner du någon som arbetade på 
plantskolan? Kontakta gärna oss i sådana fall. Små och stora pusselbitar från historien kan hjälpa oss att 
undersöka området på ett bättre sätt! 
  
Har du några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss! Vi är tillgängliga under 
v 29 (Kristin) samt från och med v 32 (Hanna).  
 
 
Vänliga hälsningar 
Kristin Forsberg och Hanna Wåhlén 
Projektledare, Sverige geologiska undersökning 


