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Rejmyre Byaråd 

Svar på skrivelse från Rejmyre Byaråd 
Här kommer en sammanfattande lägesbeskrivning som förhoppningsvis ger svar på 
de frågor som byarådet lyft i skrivelsen till kommunen. Beklagar att det inte varit 
möjlighet att besvara skrivelsen inför årsmötet den 6 april. 

Förorenat markområde 

Bygg- och miljöenheten har identifierat det förorenade markområdet. Bygg- och 
miljöenheten har genomfört provtagningar och där funnit förhöjda halter av kop-
par, zink och nickel. Bedömningen är att föroreningen sannolikt härrör från tidigare 
verksamheter i den närbelägna verksamhetslokalen. Bygg- och miljöenheten för för 
närvarande en dialog med Länsstyrelsen kring ansvaret för fortsatta undersökningar 
av det förorenade området.  
 
De råvattenprover som kontinuerligt tas vid intaget för dricksvatten i Hunn indike-
rar inte på några förhöjda halter av metaller.  
Information om den fortsatta processen lämnas av Karin Edoff, miljö- och hälso-
skyddsinspektör, på Bygg- och miljöenheten. 

Skyddsområde för ytvattentäkten Hunn 

Bygg- och miljöenheten har fört en dialog med Finspångs Tekniska Verk kring 
skyltning och fortsatta informationsinsatser kring vattenskyddsområdet för Hunn. 
Finspångs Tekniska Verk har åtagit sig att samråda med Trafikverket och söka er-
forderliga bygglov för skyltning invid vägar. Det förs vidare en dialog kring en 
mera detaljerad information till boende inom vattenskyddsområdet samt riktad in-
formation till exempel vid båthamnen.  
Information om den fortsatta processen lämnas av Linnea Falk, miljö- och hälso-
skyddsinspektör, på Bygg- och miljöenheten. 

Åtgärder i anslutning till Rejmyre glasbruk 

Det kommunala fastighetsbolaget Vallonbygden har beställt upprustning av stängs-
let kring glasbruksområdet. Vallonbygden har meddelat att man kommit överens 
med entreprenören om att arbetet ska påbörjas omgående. Skyltar som varnar för 
föroreningarna är uppsatta i tippslänten bakom Gästgiveriet och efter vägen till 
Musikföreningens lokal. I början av maj har Länsstyrelsen kallat Finspångs kom-
mun och Rejmyre Glasbruk till ett möte kring ansvaret för fortsatta undersökning-
ar.  
Information om detta arbete lämnas av Per Strannelid, miljöstrateg, på utvecklings- 
och näringslivsavdelningen. 
Finspångs kommun 
Per Strannelid  

Miljöstrateg  

mailto:kommun@finspang.se

	Förorenat markområde
	Skyddsområde för ytvattentäkten Hunn
	Åtgärder i anslutning till Rejmyre glasbruk

