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1. BAKGRUND OCH SYFTE 
Robert Werner Arkitektkontor har gett VA-Teknik och Vattenvård AB i uppdrag att genom-
föra en översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheterna Burlöv 3:50, 3:78, 3:130, 
3:131, 3:150 m.fl.  
 
Inom undersökningsområdet har det bland bedrivits trädgårdsmästeri, handelsträdgård och 
fruktodling. Syftet med den planerade undersökningen är att utreda om mark och/eller 
grundvatten har förorenats av de verksamheter som tidigare har bedrivits på aktuella fastig-
heter inom undersökningsområdet.   
 

2. AVGRÄNSNING 
Föreliggande utredning behandlar inte åtgärdsutredning, riskvärdering eller ansvarsutred-
ning. Undersökningen är avgränsad till de delar av undersökningsområdet som är tillgäng-
liga för provtagning. Mark under byggnader, ledningar eller andra konstruktioner är inte un-
dersökta. Valet av analysparametrar har grundats på den information som framkommit under 
förstudien beträffande de verksamheter som bedrivits på platsen. 
 

3. OMRÅDESBESKRIVNING 
3.1 Allmänt 
Aktuellt undersökningsområde omfattar ca 3,5 ha som inrymmer grönområden samt ett 
mindre antal fristående byggnader/bostadshus. Kända områden där verksamhet, som kan ha 
negativ påverkan på miljön har bedrivits, redovisas som prickade områden i bild 1 nedan. 
 
                  

                           
Bild 1. Aktuellt undersökningsområde är markerat med blått.  
 

Yttre ringvägen 

Burlövs Egnahem 

Delområde C 

Delområde B 

Delområde A 
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3.2 Geologi 
Uppgifter om geologi har baserats på information från aktuell fältundersökning samt Sveri-
ges geologiska undersökning (SGU). 
 
Enligt SGU:s jordartskarta består den naturliga jordarten i området av moränlera eller lerig 
morän. Från aktuell fältundersökning kan det konstateras följande: 
 
Delområde A: det övre jordlagret består av matjord som underlagras av brun något lerig sil-
tig morän. I vissa fall påträffades inslag av grus- och sandskikt. 
 
Delområde B: det övre jordlagret består av matjord som underlagras av brun siltig lerig mo-
rän. I de östra punkterna P7 och P13 påträffades fyllning, i huvudsak sand, som underlagra-
des av brun lermorän, i P13 med inslag av silt. 
 
Delområde C: det övre jordlagret består av matjord som underlagras av brun lermorän. In-
slag av silt påträffades också. 
 
Grundvattenytan påträffades ca 0,5-0,8 meter under markytan i punkterna O2, O10 och O16. 
Grundvattnets strömningsriktning i området är inte känd.  
 

3.3 Planbestämmelser och markanvändning 
Det finns inga nya antagna detaljplaner för aktuella fastigheter. Framtagande av detaljplan 
för Burlöv 3:78 m fl, Astervägen, Burlövs egnahem i Arlöv, är under utarbetande. Detaljpla-
nens syfte är främst att pröva lämpligheten att tillåta nya bostäder inom del av Burlöv 3:78 
och legalisera tre befintliga bostäder inom Burlöv 3:78, 3:126 och 3:150. Detaljplan för del 
av Burlöv 3:48 m fl, Burlövs Egnahem i Arlöv, har också påbörjats. 
 
Planerad markanvändning i form av bostadsområde motiverar användandet av Naturvårds-
verkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM. 
 

3.4 Skyddade områden 
Undersökningsområdet ligger inom området för grundvattenförekomsten SV Skånes kalk-
stenar som omfattas av miljökvalitetsnormer. Dess miljökvalitetsnorm är fastställd till god 
kemisk grundvattenstatus.  
 
Undersökningsområdet är inte beläget inom något vattenskyddsområde. Inom undersök-
ningsområdet ligger inga enskilda dricksvattenbrunnar enligt SGU:s brunnsarkiv. Det ska 
dock nämnas att uppgifterna i brunnsarkivet främst gäller bergborrade brunnar som borrats 
efter 1976.  
 
Hela undersökningsområdet ingår i riksintressen för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § Miljö-
balken. Dessutom finns det en fornlämning som framförallt ligger på fastigheten 3:130. I 
övrigt finns det inte några av miljöbalken skyddade områden inom undersökningsområdet. 
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4. HISTORIK 
4.1 Allmänt 
Uppgifter om undersökningsområdets historik har inhämtats från beställaren, berörda fastig-
hetsägare samt från Burlövs kommun och Länsstyrelsen i Skåne. Flygfoton från 1940, 1960, 
1973 och 1975 har studerats, se bilaga 1 samt bild 2 nedan. 
 
Undersökningsområdet omfattar ca 3,5 ha. Av dessa utgörs endast en liten del i sydost av 
åkermark. I den södra delen av området har ett trädgårdsmästeri (Ekvalls trädgård) bedrivit 
verksamhet och centralt på området har en liknande verksamhet bedrivits (Ahrlings handels-
trädgård). I den norra fristående delen har det bedrivits fruktodlingsverksamhet (Erik Lin-
dqvists frukt). Hela området har kontrollerats men fokus låg givetvis på de områden där 
trädgårdsmästeri, handelsträdgård och fruktodling har bedrivits.  
 
Det finns, enligt en riskutredning som P&B Brandkonsult AB har utfört, en pågående bil-
lackeringsverksamhet på den närliggande fastigheten Burlöv 3:116 som har tillstånd att han-
tera 500 liter brandfarlig vätska klass 1 (thinner och liknande) samt 6 000 liter brandfarlig 
vätska klass 3 (cistern med eldningsolja). Förekommande brandfarlig vätska förvaras i små 
behållare, typ plåtburkar, och utgörs primärt av färger, lösningsmedel (nafta/pertoleumnafta), 
thinner och liknande. Aktuella brandfarliga vätskor förvaras i ett färgrum i bakkant av bygg-
naden och utgörs (konservativt bedömt) av 500 liter brandfarlig vara klass 1. Eldningsoljan 
förvaras i cistern utomhus i bakkant av fastigheten. 
 

4.2 Ekvalls trädgård – delområde A 
I den södra delen av undersökningsområdet bedrevs trädgårdsmästeri (Ekvalls trädgård) från 
1930-talet fram till 1967 då verksamhetsutövaren gick bort. Trädgårdsmästeriet bedrevs, 
enligt uppgift från dottern till f.d. verksamhetsutövaren, i mindre skala och grödorna såldes 
på torget i Malmö. Verksamheten innefattade odling av blommor, jordgubbar och grönsaker 
bland annat tomater i växthus. På flygfoto från 1960 syns såväl växthus som område för fri-
landsodling tydligt, se bilaga 1. Det finns inga uppgifter om vilka bekämpningsmedel som 
använts på fastigheten. Vad dottern kommer ihåg förekom besprutning med ryggspruta. Det 
finns inga uppgifter vare sig från dottern eller från myndighetssidan gällande kända spill och 
läckage. Växthusen täckte ca 1 000 m². Grunden från växthusen är synliga än idag. Frilands-
odling förekom på ca 3 000 m².   
 
Uppvärmning skedde med oljeeldning men denna cistern var enligt uppgift placerad utanför 
undersökningsområdet.  
 
I den norra delen av delområde A, på fastigheten 3:50 har det, enligt uppgift från fastighets-
ägaren, endast bedrivits jordbruk. Denna uppgift verkar stämma med de flygfoto vi har stu-
derat från 1940, 1960, 1973. Marken har enligt uppgift legat i träda de senaste 30 åren. 
 
I östra delen av delområde A, på fastigheten Burlöv 4:1 har det, enligt uppgift från fastig-
hetsägaren, endast bedrivits jordbruk.  
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4.3 Ahrlings handelsträdgård – delområde B 
Centralt på undersökningsområdet bedrevs handelsträdgård (Ahrlings handelsträdgård) ialla-
fall från 1940-talet fram till 1976 då nuvarande fastighetsägare köpte fastigheten. Marken 
har därefter legat i träda i minst 30 år. Verksamheten bedrevs, enligt uppgift från sonen till 
f.d. verksamhetsutövare, i mindre skala och grödorna såldes till lokala handlare och på torget 
i Malmö. De odlade främst blommor och gurkor på friland. I växthusen odlades framförallt 
krukväxter. Vad sonen kommer ihåg förekom besprutning med malation och i växthusen 
användes nikotinrök mot skadeinsekter. Det finns inga uppgifter vare sig från sonen eller 
från myndighetssidan gällande kända spill och läckage. 
 
Växthusen täckte ca 1 500 m². Frilandsodling förekom på ca 4 000 m². 
 

 
Bild 2. Flygfoto från 1975, Ahrlings handelsträdgård främst i bild.  
 
Uppvärmning skedde med direktvärmande el. En dieseltank för tankning av anläggningsma-
skiner stod uppställd i den nordöstra delen av fastigheten.   
 
Den nya fastighetsägaren ändrade inriktning på verksamheten och startade en anläggnings-
firma. Från 2001 har området strax öster om häcken, som visas i bild 2 ovan, utgjort lag-
ringsplats av material för anläggningsändamål främst sten, grus, plattor och liknande.  
 

4.4 Lindqvists frukt – delområde C 
I den norra delen av undersökningsområdet har en mindre fruktodling (ca 7 500 m²) bedrivits 
fram till 1970-talet. Verksamheten har bedrivits som ett familjeföretag av nuvarande fastig-
hetsägares föräldrar. Mer än 75 % av den tidigare fruktodlingens markareal har enligt en 
tidigare planbeskrivning bebyggts med bostäder eller förrådsbyggnader. Några spår av mark-
föroreningar har inte uppdagats varken under själva byggnationerna eller i samband med 
andra grävningsarbeten i området.  
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Enligt uppgift från en svärson till f.d. ägarna har det bedrivits fruktodling som hobbyverk-
samhet i den norra delen av delområde C, på fastigheten Burlöv 3:78,2 (Erik Lindqvists 
frukt). Verksamheten startade på 1950-talet och fortgick fram till 1965 vilket stämmer över-
ens med flygfoto från 1960-talet, se bilaga 1. Fruktodlingsverksamheten verkar delvis vara 
nedlagd på flygfotot från 1975, se bild 2 ovan. Lindqvists fruktodling är belägen till höger i 
bild 2. 
 
Enligt uppgift förekom besprutning med bekämpningsmedel ibland men det finns ingen 
uppgift om vilka bekämpningsmedel som användes. Efter 1965 har det inte förekommit nå-
gon besprutning alls. Det finns inga uppgifter vare sig från sonen eller från myndighetssidan 
gällande kända spill och läckage. Bekämpningsmedel förvarades troligtvis i verkstaden på 
fastigheten Burlöv 3:78, mitt emot fastigheten 3:116. Där finns än idag en oljetank i källaren.  
 
På fastigheterna Burlöv 3:126 och 3:150 fanns tidigare viss plantering av äppelträd. Dessa 
fastigheter bebyggdes på 1980-talet.  
 

4.5 Potentiella föroreningskällor 
Potentiella föroreningskällor är kopplade till f.d. verksamhet i växthus och på friodling. Be-
kämpningsmedel har troligtvis använts i för branschen normal utsträckning. Inom undersök-
ningsområdet kan det därför finnas bekämpningsmedelsrester i både markskikt och grund-
vatten. På området där det tidigare har stått växthus kan marken ha förorenats av PCB-
haltiga fogmassor och byggmaterial, framförallt i samband med rivning. Det finns också 
platser inom området där det finns risk att påträffa petroleumföroreningar. Det ska enligt 
uppgift ha funnits en panncentral för tjockolja samt uppställningsplatser för dieselcisterner 
inom delområde B.  
 

4.6 Tidigare undersökningar  
Det har inte utförts någon MIFO-inventering av aktuella fastigheter. MIFO står för Metodik 
för Inventering av Förorenade Områden och bygger på en modell som tagits fram av Natur-
vårdsverket. Det har inte heller utförts någon markundersökning på fastigheterna tidigare.  
P&B Brandkonsult AB har tagit fram en riskutredning daterad den 15 april 2014 avseende 
risker för de boende inom delområde C kopplade till bland annat: 
 
- Hantering av brandfarlig vara på billackeringsverksamhet inom Burlöv 3:116 
- Utsläpp av VOC från billackeringsverksamhet inom Burlöv 3:116 

 
Riskutredningens slutsats är: 
 
"Utifrån genomförda analyser avseende riskerna förknippade med närhet till transportled för 
farligt gods och närhet till billackeringsverksamhet anses inget hinder föreligga för att ut-
nyttja Burlöv 3:78 och Burlöv 3:126 som tomtmark för bostäder (småhus)." Burlöv 3:150 
ingick inte i utredningen, men då den är lokaliserad längre från lackeringsfirman än Burlöv 
3:126 föreligger inga hinder för Burlöv 3:150 heller. 
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5. UTFÖRANDE OCH METODIK 
5.1 Allmänt 
Provtagning har utförts på mark och grundvatten. En provtagningsplan har tagits fram av 
VA-Teknik & Vattenvård AB, daterad den 1 december 2014. Provtagningsplanen har god-
känts av tillsynsmyndigheten via mail. Provpunkternas placering redovisas i bilaga 2. Nedan 
redovisas provpunkterna, eventuella förändringar i förhållande till den ursprungliga provtag-
ningsplanen, som vidtagits i fält, kommenteras för respektive punkt: 
 
Delområde A 
P1 – Provpunkt inom yta A där det tidigare har funnits växthus/bedrivits trädgårdsmästeri.   
 
P2/O2 – Provpunkt inom yta A där det tidigare har funnits växthus/bedrivits trädgårdsmäs-
teri. Ett grundvattenrör (O2) installeras i provpunkten. 
 
P3 – Ytligt samlingsprov inom yta A där det tidigare har funnits växthus/bedrivits träd-
gårdsmästeri.  
 
P4 – Provpunkt inom yta A som utgjort grönområde under en längre tid. Tidigare bedrevs 
friodling på denna yta.  
 
P5 – Provpunkt inom yta A som utgjort jordbruksmark under en längre tid. En tillsynes opå-
verkad yta för referensprov. 
 
P6 – Provpunkt inom yta A som utgjort grönområde under en längre tid. En tillsynes opå-
verkad yta för referensprov. 
 
Delområde B 
P7 - Provpunkt inom yta B längs en avstängd väg i väster som sedan början av 2000-talet 
utgjort uppställningsplats/lagringsplats för diverse material för anläggningsändamål. 
 
P8 - Provpunkt centralt inom yta B som utgjort grönområde under en längre tid. Tidigare 
bedrevs friodling på denna yta.  
 
P9 – Ytligt samlingsprov inom yta B som utgjort grönområde under en längre tid. Tidigare 
bedrevs friodling på denna yta.  
 
P10/O10 - Provpunkt inom yta B där det tidigare har bedrivits handelsträdgård. Växthus har 
varit placerade här. Ett grundvattenrör (O10) installeras i provpunkten. 
 
P11 - Provpunkt inom yta B där det tidigare har bedrivits handelsträdgård. Bekämpningsme-
del förvarades enligt uppgift i anslutning till denna punkt. En panncentral var belägen strax 
nordost om denna punkt. 
 
P12 - Provpunkt inom yta B. Denna punkt flyttades längre västerut än tidigare planerat,  in 
på området där det tidigare har bedrivits handelsträdgård. 
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P13 - Provpunkt inom yta B där det tidigare har bedrivits handelsträdgård. En cistern för 
diesel var tidigare placerad i anslutning till denna punkt. 
 
Delområde C 
P14 - Provpunkt inom yta C, en tillsynes opåverkad yta för referensprov. Denna punkt utgick 
eftersom det inte gick att köra in i trädgården. 
 
P15 - Provpunkt inom yta C endast mindre fruktodlingsverksamhet har bedrivits här tidigare. 
Denna punkt flyttades något västerut för att kompensera bortfallet av P14. 
 
P16/O16 - Provpunkt inom yta C där det tidigare har bedrivits fruktodling. Ett grundvatten-
rör (O16) installeras i provpunkten. 
 
P17 – Ytligt samlingsprov inom yta C där det tidigare har bedrivits fruktodling. 
 

5.2 Provtagning  
Fältundersökningen utfördes den 11 december 2014. Provtagande personal utgjordes av Lisa 
Lindberg och Lena Lydén på VA-Teknik & Vattenvård AB i samarbete med Torsten Brodin 
på GeoSyd AB. Jordprovtagningen utfördes genom skruvborrning i totalt 13 punkter ner till 
2-3 m under markytan. Samlingsprover togs ut för varje 0,5-1 m alternativt vid skiftning i 
jordlagerföljd. Utöver skruvborrning togs även 3 ytliga prov ut manuellt inom varje delom-
råde, P3, P9 och P17. Fältprotokoll där jordlagerföljd för respektive provpunkt framgår re-
dovisas i bilaga 3. Totalt skickades 14 markprov till ackrediterat laboratorium för analys. 
 
Samtliga jordprov har kontrollerats med hjälp av en fotojonisationsdetektor (PID), vilken 
detekterar lättflyktiga kolväten. Aktuell PID-mätare utgörs av märket Photovac 2020 Com-
boPRO.  
 
Ett grundvattenrör sattes inom varje delområde. Grundvattenrören omsattes innan provtag-
ning som utfördes den 18 december 2014. Grundvattennivån mättes i samband med provtag-
ning. 
 

5.3 Aktuella provpunkter – delområde A 
Totalt valdes 6 provtagningspunkter ut inom delområde A. Punkterna lokaliserades för att på 
ett så bra sätt som möjligt täcka in undersökningsområdet, se bilaga 2. Fokus låg på det 
prickade området som visas i bild 1 ovan.   
 
P1  
Provpunkt 1, P1, placerades längst i söder inom undersökningsområdet, där det tidigare har 
funnits växthus. Ingen lukt och inga konstigheter noterades vid provtagningstillfället. PID-
mätaren gav inget utslag. Prov togs ut ner till 2,5 meter under markytan. Ett ytligt prov på 
nivån 0-0,4 meter under markytan, skickades in för analys. 
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P2  
Provpunkt 2, P2, placerades i södra delen av undersökningsområdet, där det tidigare har fun-
nits växthus. Inga synliga föroreningar eller lukt noterades vid provtagningstillfället. PID-
mätaren gav inget utslag. Prov togs ut ner till 3 meter under markytan. Ett ytligt prov på ni-
vån 0-1 meter under markytan, skickades in för analys. Ett grundvattenrör, O2, installerades 
här. 
 
P3 
Från området där det har bedrivits växthus togs flera delprov ut manuellt vilka sammanför-
des till ett ytligt samlingsprov, provpunkt 3, P3. Inga synliga föroreningar eller lukt notera-
des vid provtagningstillfället. PID-mätaren gav inget utslag. Prov togs ut ner till 0,3 meter 
under markytan, detta prov skickades in för screeninganalys.  
 

 
Bild 3. Område för provpunkt P2 och P3, f.d. växthus i söder.                     Bild 4. Provpunkt P4.   
 
P4 
Provpunkt 4, P4, är lokaliserad centralt på delområde A. Här har det tidigare bedrivits friod-
ling. Inga synliga föroreningar eller lukt noterades vid provtagningstillfället. PID-mätaren 
gav inget utslag. Prov togs ut ner till 2,5 meter under markytan. Ett ytligt prov som togs ut 0-
0,7 meter under markytan skickades in för analys. 
 
P5 
Provpunkt 5, P5, är lokaliserad i östra delen av delområde A, som tidigare har utgjort jord-
bruksmark. Inga synliga föroreningar eller lukt noterades vid provtagningstillfället. PID-
mätaren gav inget utslag. Prov togs ut ner till 2,5 meter under markytan. Ett prov som togs ut 
0,8-1,6 meter under markytan skickades in för analys. 
 
P6 
Provpunkt 6, P6, är lokaliserad i norra delen av delområde A, som tidigare har utgjort jord-
bruksmark. Inga synliga föroreningar eller lukt noterades vid provtagningstillfället. PID-
mätaren gav inget utslag. Prov togs ut ner till 3 meter under markytan.  
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5.4 Aktuella provpunkter – delområde B 
Totalt valdes 6 provtagningspunkter ut inom delområde B. Punkterna lokaliserades för att på 
ett så bra sätt som möjligt täcka in undersökningsområdet, se bilaga 2. Fokus låg på det 
prickade området som visas i bild 1 ovan.   
 
P7  
Provpunkt 7, P7, placerades längst i öster inom undersökningsområdet, där det för närva-
rande bedrivs uppställningsplats/lagringsplats för diverse material för anläggningsändamål. 
Inga synliga föroreningar eller lukt noterades vid provtagningstillfället. PID-mätaren gav 
inget utslag. Prov togs ut ner till 3 meter under markytan. Ett ytligt prov på nivån 0,4-1 me-
ter under markytan, skickades in för analys. 
 
P8  
Provpunkt 8, P8, placerades i södra delen av undersökningsområdet, där det tidigare har be-
drivits friodling. Inga synliga föroreningar eller lukt noterades vid provtagningstillfället. 
PID-mätaren gav inget utslag. Prov togs ut ner till 2 meter under markytan. Ett ytligt prov på 
nivån 0-1 meter under markytan, skickades in för analys.  
 
P9 
Från området där det har bedrivits handelsträdgård/växthus togs flera delprov ut manuellt 
vilka sammanfördes till ett ytligt samlingsprov, provpunkt 9, P9.  Inga synliga föroreningar 
eller lukt noterades vid provtagningstillfället. PID-mätaren gav inget utslag. Prov togs ut ner 
till 0,3 meter under markytan, detta prov skickades in för screeninganalys. 
 
P10 
Provpunkt 10, P10, placerades centralt inom undersökningsområdet, där det tidigare har fun-
nits växthus. Inga synliga föroreningar eller lukt noterades vid provtagningstillfället. PID-
mätaren gav inget utslag. Prov togs ut ner till 3 meter under markytan. Ett ytligt prov på ni-
vån 0-0,4 meter under markytan, skickades in för analys. Ett grundvattenrör, O10, installera-
des här. 

 
Bild 5. Område för provpunkt P8 och P9, f.d. friodling.                      Bild 6. Provpunkt P10/O10.   
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P11 
Provpunkt 11, P11, är lokaliserad i norra delen av undersökningsområdet i anslutning till en 
f.d. panncentral. Inga synliga föroreningar eller lukt noterades vid provtagningstillfället. 
PID-mätaren gav inget utslag. Prov togs ut ner till 3 meter under markytan.  
 
P12 
Provpunkt 12, P12, är lokaliserad i östra delen undersökningsområdet, där det bedrivits fri-
odling. Inga synliga föroreningar eller lukt noterades vid provtagningstillfället. PID-mätaren 
gav inget utslag. Prov togs ut ner till 3 meter under markytan. Ett prov som togs ut 1,6-2 
meter under markytan skickades in för analys. 
 
P13 
Provpunkt 13, P13, är lokaliserad i nordöstra delen av undersökningsområdet, invid ett ga-
rage där det har stått en dieselcistern. Kraftig petroleumlukt noterades vid provtagningstill-
fället framförallt på nivån 0,5-1,5 meter under markytan. PID-mätaren visade som mest 100 
ppm. Prov togs ut ner till 3 meter under markytan. Det prov som uppvisade högst PID-värde, 
på nivån 0,5-1 meter under markytan, skickades in för analys. 
 

5.5 Aktuella provpunkter – delområde C 
Totalt valdes 3 provtagningspunkter ut inom delområde C. Punkterna lokaliserades för att på 
ett så bra sätt som möjligt täcka in undersökningsområdet, se bilaga 2. Fokus låg på det 
prickade området som visas i bild 1 ovan.   
 
P15  
Provpunkt 15, P15, placerades centralt inom undersökningsområdet inne i en privat trädgård. 
Inga synliga föroreningar eller lukt noterades vid provtagningstillfället. PID-mätaren gav 
inget utslag. Prov togs ut ner till 3 meter under markytan. Ett ytligt referensprov på nivån 
0,6-1 meter under markytan, skickades in för analys. 
 
P16  
Provpunkt 16, P16, placerades i norra delen av undersökningsområdet, där det tidigare har 
bedrivits fruktodling. Inga synliga föroreningar eller lukt noterades vid provtagningstillfället. 
PID-mätaren gav inget utslag. Prov togs ut ner till 3 meter under markytan. Ett ytligt prov på 
nivån 0-0,8 meter under markytan, skickades in för analys. Ett grundvattenrör, O16, installe-
rades här. 
 
P17 
Från området där det har bedrivits fruktodling togs flera delprov ut manuellt vilka samman-
fördes till ett ytligt samlingsprov, provpunkt 17, P17. Inga synliga föroreningar eller lukt 
noterades vid provtagningstillfället. PID-mätaren gav inget utslag. Prov togs ut ner till 0,3 
meter under markytan, detta prov skickades in för screeninganalys. 
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Bild 7. Provpunkt P15.              Bild 8. Område för provpunkt P16 och P17, f.d. fruktodling.                         
 

6. RIKTVÄRDEN 
6.1 Riktvärden för mark 
Markanvändningen är avgörande för vilka riktvärden som bör användas för jämförelse mot 
påträffade föroreningshalter. Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden som är 
avsedda att användas för förenklade riskbedömningar av förorenade områden. Riktvärdena 
anger en föroreningsnivå vid vilken risker för negativa effekter på människor, miljö eller 
naturresurser inte anses föreligga. Naturvårdsverkets generella riktvärden är utformade för 
två typer av markanvändning:  
 

• KM, känslig markanvändning, innebär att markkvaliteten inte begränsar val av mar-
kanvändning. Alla grupper av människor kan vistas permanent inom området under 
en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas.  

 
• MKM, mindre känslig markanvändning, begränsar val av markanvändning. Marken 

kan användas till t.ex. kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas 
vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre 
som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner 
som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan vegetation 
etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 
m samt ytvatten skyddas (Naturvårdsverket, 2009). 

 
Mot bakgrund av att markanvändningen ska ändras till bostadsområde är det jämförelse med 
riktvärdena för KM som gäller i första hand. 
 
För vissa ämnen och ämnesgrupper, t.ex. bekämpningsmedel saknas i många fall svenska 
riktvärden. Detta medför svårigheter vid bedömning. För att kunna utvärdera dessa ämnen 
tillämpas riktvärden från Danmark, Nederländerna och Kanada.  
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De kanadensiska riktvärdena (Soil Quality Guidelines) är framtagna av Canadian Council of 
Ministers of the Environment, vilket är den kanadensiska motsvarigheten till det svenska 
Naturvårdsverket. De kanadensiska jämförvärdena finns för olika markanvändningar, ”resi-
dential/parkland” bedöms motsvara KM och ”industrial” bedöms motsvara MKM. 
 
De danska riktvärden (Jordkvalitetskriteriet) som använts för jämförelse har tagits fram av 
Miljøministeriet, miljöstyrelsen, vilket är den danska motsvarigheten till det svenska Natur-
vårdsverket. Aktuella riktvärden anger halter för att säkerställa den mest känsliga markan-
vändningen vid t.ex. privata trägårdar och lekplatser. 
 
I vissa fall har holländska target- och intervention values använts för jämförelse. De hol-
ländska riktvärdena utgår från ett målsättningsvärde, Target Value, som är ett slags riktvärde 
för god status på marken baserat på bakgrundshalter. Intervention Value är en indikativ nivå 
för kraftigt förorenad jord då utredning och åtgärd bör genomföras. 
 
Vid jämförelse med utländska riktvärden måste det dock beaktas att förutsättningarna är 
olika både geografiskt för respektive land och bedömningsmässigt för hur riktvärdena beräk-
nats. De svenska, danska och kanadensiska jämförvärdena tar hänsyn till risker förknippade 
med långtidsexponering. För enbart akuttoxiska effekter skulle värdena vara högre. 
 

6.2 Riktvärden för grundvatten 
I förekommande fall tillämpas riktvärden för grundvatten som ska användas som dricksvat-
ten - inte för att grundvattnet ska användas som dricksvatten utan för att kunna påvisa att 
innehållet av föroreningar är lågt.  
 
Grundvattnets föroreningsinnehåll jämförs med Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvat-
ten (LIVSFS 2011:3). För metaller och bekämpningsmedel används gränsvärden angivna för 
när dricksvatten kan anses vara otjänligt hos användaren, som jämförelsevärden.  
 

7. RESULTAT – MARK  
7.1 Delområde A 
I tabell 1-7 nedan redovisas analysresultaten från de markprover från delområde A som 
skickats till ackrediterat laboratorium analys. Samtliga analysresultat redovisas också i sin 
helhet i bilaga 4. 
 
Analysresultaten avseende uppmätta halter av PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten) 
redovisas nedan i jämförelse med Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM.  
 
Tabell 1. Analysresultat markprover – PAH. Halter anges i mg/kg TS. 
ANALYS P1 P2 P4 P5 KM MKM 

Nivå (m u my) 0-0,4 0-1 0-0,7 0,8-1,6   
PAH-L <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 3 15 
PAH-M 0,22 <0,05 <0,05 <0,05 3 20 
PAH-H 0,37 <0,08 <0,08 <0,08 1 10 
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Som kan avläsas i tabell 1 är innehållet av PAH i markproverna mycket lågt och att Natur-
vårdsverkets riktvärden för KM innehålls med god marginal i samtliga punkter. 
 
Analysresultaten avseende uppmätta halter av metaller redovisas nedan i jämförelse med 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM. Metaller är viktiga basmaterial i 
vårt industrisamhälle och metallförorenade markområden är mycket vanliga.  

Tabell 2. Analysresultat markprover – metaller. Halter anges i mg/kg TS. 
ANALYS P1 P2 P4 P5 KM MKM 
Nivå (m u my) 0-0,4 0-1 0-0,7 0,8-1,6   
Arsenik 5,9 2,8 3,8 <2,4 10 25 
Barium 200 60 62 15 200 300 
Bly 38 10 11 4,1 50 400 
Kadmium 0,3 0,21 0,23 <0,19 0,5 15 
Kobolt 4,1 3,3 4,8 2,2 15 35 
Koppar 13 9,7 9,6 4,6 80 200 
Krom 15 15 16 5,7 80 150 
Nickel 9,3 8,7 11 6,1 40 120 
Vanadin 20 19 20 7,9 100 200 
Zink 190 34 36 15 250 500 
Kvicksilver 0,052 0,017 0,02 <0,01 0,25 2,5 

Enligt tabell 2 kan det konstateras att innehållet av metaller är mycket lågt och att Natur-
vårdsverkets riktvärden för KM innehålls i samtliga punkter. 
 
I tabell 3 nedan redovisas uppmätta halter av organiska ämnen som ingår i petroleumproduk-
ter och som normalt analyseras vid markundersökningar.  

Tabell 3. Analysresultat markprover - Övriga analyser. Halter anges i mg/kg TS. 
ANALYS P1 P2 P3 P4 P5 KM MKM 

Nivå (m u my) 0-0,4 0-1 0-0,3 0-0,7 0,8-1,6   
Alifat >C5-C8 - <3 - <3 24 12 80 
Alifat >C8-C10 - <5 - <5 8,3 20 120 
Alifat >C10-C12 - <10 - <10 <10 100 500 
Alifat >C12-C16 - <10 - <10 <10 100 500 
Alifat >C5-C16 - <10 - <10 32 100 500 
Alifat >C16-C35 - 13 - <10 <10 100 1000 
Aromat >C8-C10 - <1 - <1 <1 10 50 
Aromat >C10-C16 - <1 - <1 <1 3 15 
Aromat >C16-C35 - <1 - <1 <1 10 30 
Bensen - <0,003 - <0,003 <0,003 0,012 0,04 
Toluen - <0,1 - <0,1 <0,1 10 40 
Etylbensen - <0,1 - <0,1 <0,1 10 50 
Xylen - <0,1 - <0,1 <0,1 10 50 
TS (%) 81,5 83,1 82,8 84,2 86,9 - - 
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Som kan avläsas i tabell 3 har det endast detekteras förhöjd halt av organiska ämnen som 
ingår i petroleumprodukter i punkten P5. Naturvårdsverkets riktvärden för KM överskrids i 
denna punkt för alifater  >C5-C8. 
 

I tabell 4 nedan redovisas innehållet av PCB, polyklorerade bifenyler, i det ytliga markprov 
som togs ut inom området där det har bedrivits växthusodling. PCB räknas till gruppen lång-
livade organiska föroreningar och består av klorerade aromatiska ringar. PCB-föreningar är 
fettlösliga vilket innebär att de anrikas i kroppens fettvävnad. PCB har bland annat använts 
som mjukgörare i fogar. I Sverige förbjöds användningen av PCB 1972.  
 
Tabell 4. Analysresultat markprover – PCB. Halter anges i mg/kg TS. 
ANALYS P3 KM MKM 

Nivå (m u my) 0–0,3   
PCB-28 <0,001   
PCB-52 <0,001   
PCB-101 0,023   
PCB-118 0,0085   
PCB-138 0,060   
PCB-153 0,077   
PCB-180 0,060   
SUMMA PCB-7 0,23 0,008 0,2 

 
Som kan avläsas i tabell 4 har relativt höga halter PCB detekteras i det ytliga markprovet och 
Naturvårdsverkets riktvärden för KM och MKM överskrids. 
 
Ett ytligt markprov, P3, från området där det har bedrivits växthusodling skickades också in 
för screeninganalys av 325 olika bekämpningsmedel. Med bekämpningsmedel (pesticider) 
avses, enligt ALcontrol, organiska ämnen som används som insekticider, herbicider, fungi-
cider, tillväxtreglerande medel och liknande produkter samt relevanta metaboliter, nedbryt-
nings- och reaktionsprodukter. Många pesticider uppvisar hög toxicitet. Av de 325 paramet-
rarna kunde endast 3 parametrar detekteras. Dessa parametrar redovisas i tabell 5-7 nedan. 
 
Hexaklorbensen användes i fungicider, särskilt för behandling av utsäde. Ämnet har låg 
akuttoxicitet, men är fettlösligt och persistent (långlivat) vilket gör att det ackumuleras i fett-
vävnaden. Förekomst av Hexaklorbensen och dess nedbrytningsprodukt Pentaklorbensen 
redovisas i tabell 5 nedan.   
 
Tabell 5. Analysresultat markprover – klorbensener. Analyserade halter anges i mg/kg TS. 
ANALYS P3 KM MKM 

Nivå (m u my) 0–0,3   
Hexaklorbensen <0,039 0,035  2  
Pentaklorbensen 0,045 0,5*  5*  

*Summa tetra- och pentaklorbensen 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5nglivad_organisk_f%C3%B6rorening
http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5nglivad_organisk_f%C3%B6rorening
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fettv%C3%A4vnad
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Det kan konstateras att Penta- och Hexaklorbensen förekommer i låga halter även om detekt-
ionsgränsen är något hög i detta fallet.   
 
DDT är en klorerad pesticid som är förbjuden sedan 1970-talet. DDD och DDE är nedbryt-
ningspodukter av DDT. Ämnena är persistenta och därmed långlivade i miljön och ackumu-
leras i fettvävnad. DDT har påverkan på nervsystemet och hormonliknande effekter, vilket 
bl.a. påverkar fertiliteten hos djur. I tabell 6 nedan redovisas uppmätta halter av DDT och 
dess nedbrytningsprodukter. 
 
Tabell 6. Analysresultat markprover – DDD/DDE/DDT. Analyserade halter anges i mg/kg TS. 

ANALYS P3 Recidential/ 
parkland Jordkvalitetskriteriet VROM,  

ingen påverkan 
VROM,  

kraftig påverkan 

Nivå (m u my) 0-0,3     
DDD, p,p’ <0,013 - - - - 

DDD, o,p’ <0,026 - - - - 

DDE, p,p’ 0,02 - - - - 

DDE, o,p’ <0,026 - - - - 

DDT, p,p’ <0,013 - - - - 

DDT, o,p’ <0,013 - - - - 

DDT/DDE/DDD <0,1 0,7  - 0,01  4  

DDT och DDE <0,07 - 0,5  - - 

 
Summan av DDT, DDD och DDE utgör DDT-total för vilka Kanadensiska och Holländska 
jämförvärden finns. Utifrån screeninganalysen var det endast DDE som detekterades i pro-
vet. Viss påverkan kan utläsas men uppmätta halter underskrider de kanadensiska och 
danska jämförvärdena med god marginal. 
 
Övriga ämnen som har detekterats i screeningsanalysen är Pentakloranilin som är en ned-
brytningsprodukt till Kvintozen. Ämnet har låg mobilitet i miljön och är bioackumulerande. 
 
Tabell 7. Analysresultat markprover – övrig screening. Analyserade halter anges i mg/kg TS. 

ANALYS P3 Recidential/ 
parkland Jordkvalitetskriteriet VROM,  

ingen påverkan 
VROM,  

kraftig påverkan 

Nivå (m u my) 0-0,3     
Pentakloranilin 0,097 - - - 10 

Kvintozen <0,039 - - - - 

 
Som framgår av tabell 7 ovan finns det inte mycket jämfördata för aktuella parametrar varför 
det är svårt att dra några direkta slutsatser av utfallet. Det kan konstateras att förekomsten av 
Pentakloranilin inte bedöms ge någon kraftig påverkan. För att kunna dra några slutsatser i 
övrigt måste en platsspecifik bedömning göras, eftersom ingen generell klassning är möjlig.  
 
Samtliga markprover från respektive provpunkt har sparats, vilka kan lämnas till analys om 
ytterligare behov skulle uppstå framöver. Markproverna sparas på lämpligt sätt i fyra måna-
der.  
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7.2 Delområde B 
I tabell 8-13 nedan redovisas analysresultaten från de markprover från delområde B som 
skickats till ackrediterat laboratorium analys. Samtliga analysresultat redovisas också i sin 
helhet i bilaga 4. 
 
Analysresultaten avseende uppmätta halter av PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten) 
redovisas nedan i jämförelse med Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM.  
 
Tabell 8. Analysresultat markprover – PAH. Halter anges i mg/kg TS. 
ANALYS P7 P8 P10 P12 P13 KM MKM 

Nivå (m u my) 0,4-1 0-1 0-0,4 1,6-2 0,5-1   
PAH-L <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,61 3 15 
PAH-M <0,05 <0,05 0,28 <0,05 0,33 3 20 
PAH-H <0,08 <0,08 0,39 <0,08 <0,08 1 10 

 
Som kan avläsas i tabell 8 är innehållet av PAH i markproverna mycket lågt och Naturvårds-
verkets riktvärden för KM innehålls med god marginal i samtliga punkter. 
 
Analysresultaten avseende uppmätta halter av metaller redovisas nedan i jämförelse med 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM. Metaller är viktiga basmaterial i 
vårt industrisamhälle och metallförorenade markområden är mycket vanliga.  

Tabell 9. Analysresultat markprover – metaller. Halter anges i mg/kg TS. 
ANALYS P7 P8 P10 P12 P13 KM MKM 
Nivå (m u my) 0,4-1 0-1 0-0,4 1,6-2 0,5-1   
Arsenik 5,1 3,3 4,4 3,4 3,3 10 25 
Barium 61 46 51 38 39 200 300 
Bly 10 8,5 13 7,2 12 50 400 
Kadmium 0,23 <0,2 <0,18 <0,19 <0,19 0,5 15 
Kobolt 6,4 4,5 6,3 4,9 3,5 15 35 
Koppar 15 8,4 21 10 50 80 200 
Krom 24 14 23 12 10 80 150 
Nickel 21 10 16 12 8,6 40 120 
Vanadin 24 18 24 16 13 100 200 
Zink 44 38 54 32 88 250 500 
Kvicksilver 0,03 0,014 0,025 <0,01 0,018 0,25 2,5 

 
Enligt tabell 9 kan det konstateras att innehållet av metaller är mycket lågt och att Natur-
vårdsverkets riktvärden för KM innehålls med god marginal i samtliga punkter. 
 
I tabell 10 nedan redovisas uppmätta halter av organiska ämnen som ingår i petroleumpro-
dukter och som normalt analyseras vid markundersökningar.  
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Tabell 10. Analysresultat markprover - Övriga analyser. Halter anges i mg/kg TS. 
ANALYS P7 P8 P10 P12 P13 KM MKM 

Nivå (m u my) 0,4-1 0-1 0-0,4 1,6-2 0,5-1   
Alifat >C5-C8 <3 - <3 <3 6,1 12 80 
Alifat >C8-C10 <5 - <5 <5 120 20 120 
Alifat >C10-C12 <10 - <10 <10 1 600 100 500 
Alifat >C12-C16 <10 - <10 <10 4 700 100 500 
Alifat >C5-C16 <10 - <10 <10 6 400 100 500 
Alifat >C16-C35 <10 - 11 <10 970 100 1000 
Aromat >C8-C10 <1 - <1 <1 18 10 50 
Aromat >C10-C16 <1 - <1 <1 18 3 15 
Aromat >C16-C35 <1 - <1 <1 <1 10 30 
Bensen <0,003 - <0,003 <0,003 <0,003 0,012 0,04 
Toluen <0,1 - <0,1 <0,1 <0,1 10 40 
Etylbensen <0,1 - <0,1 <0,1 <0,1 10 50 
Xylen <0,1 - <0,1 <0,1 <0,1 10 50 
TS (%) 85,8 85,6 85,7 88,7 83,2 - - 

 
Som kan avläsas i tabell 10 är det endast i punkten P13 som det har påträffats höga halter av 
organiska ämnen som ingår i petroleumprodukter, i övriga punkter innehålls Naturvårdsver-
kets riktvärden för KM med god marginal. 
 
I tabell 11 nedan redovisas innehållet av PCB, polyklorerade bifenyler, i det ytliga markprov 
som togs ut inom området där det har bedrivits växthusodling. PCB räknas till gruppen lång-
livade organiska föroreningar och består av klorerade aromatiska ringar. PCB-föreningar är 
fettlösliga vilket innebär att de anrikas i kroppens fettvävnad. PCB har bland annat använts 
som mjukgörare i fogar. I Sverige förbjöds användningen av PCB 1972.  
 
Tabell 11. Analysresultat markprover – PCB. Halter anges i mg/kg TS. 
ANALYS P10 KM MKM 

Nivå (m u my) 0–0,3   
PCB-28 <0,001   
PCB-52 <0,001   
PCB-101 <0,001   
PCB-118 <0,001   
PCB-138 <0,001   
PCB-153 <0,001   
PCB-180 <0,001   
SUMMA PCB-7 <0,002 0,008 0,2 

 
Som kan avläsas i tabell 11 har PCB inte kunnat detekteras i det ytliga markprovet och Na-
turvårdsverkets riktvärden för KM innehålls med god marginal. 
 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5nglivad_organisk_f%C3%B6rorening
http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5nglivad_organisk_f%C3%B6rorening
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fettv%C3%A4vnad
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Ett ytligt markprov, P9, från området där det har bedrivits växthusodling skickades också in 
för screeninganalys av 325 olika bekämpningsmedel. Med bekämpningsmedel (pesticider) 
avses, enligt ALcontrol, organiska ämnen som används som insekticider, herbicider, fungi-
cider, tillväxtreglerande medel och liknande produkter samt relevanta metaboliter, nedbryt-
nings- och reaktionsprodukter. Många pesticider uppvisar hög toxicitet. Av de 325 paramet-
rarna kunde dock endast 3 detekteras i det ytliga provet som togs ut inom området där det 
bedrivits växthusodling. Dessa parametrar redovisas i tabellform nedan. 
 
DDT är en klorerad pesticid som är förbjuden sedan 1970-talet. DDD och DDE är nedbryt-
ningspodukter av DDT. Ämnena är persistenta och därmed långlivade i miljön och ackumu-
leras i fettvävnad. DDT har påverkan på nervsystemet och hormonliknande effekter, vilket 
bl.a. påverkar fertiliteten hos djur. I tabell 12 nedan redovisas uppmätta halter av DDT och 
dess nedbrytningsprodukter. 
 
Tabell 12. Analysresultat markprover – DDD/DDE/DDT. Analyserade halter anges i mg/kg TS. 

ANALYS P9 Recidential/ 
parkland Jordkvalitetskriteriet VROM,  

ingen påverkan 
VROM,  

kraftig påverkan 

Nivå (m u my) 0-0,3     
DDD, p,p’ 0,02 - - - - 

DDD, o,p’ <0,025 - - - - 

DDE, p,p’ 0,052 - - - - 

DDE, o,p’ <0,025 - - - - 

DDT, p,p’ <0,013 - - - - 

DDT, o,p’ <0,013 - - - - 

DDT/DDE/DDD 0,072 0,7  - 0,01  4  

DDT och DDE 0,052 - 0,5  - - 

 
Summan av DDT, DDD och DDE utgör DDT-total för vilka Kanadensiska och Holländska 
jämförvärden finns. Utifrån screeninganalysen var det DDT samt DDE som detekterades i 
provet. Viss påverkan kan utläsas men uppmätta halter underskrider de kanadensiska och 
danska jämförvärdena med god marginal. 
 
Övriga ämnen som har detekterats i screeningsanalysen är Pentakloranilin som är en ned-
brytningsprodukt till Kvintozen. Ämnet har låg mobilitet i miljön och är bioackumulerande. 
 
Tabell 13. Analysresultat markprover – övrig screening. Analyserade halter anges i mg/kg TS. 

ANALYS P9 Recidential/ 
parkland Jordkvalitetskriteriet VROM,  

ingen påverkan 
VROM,  

kraftig påverkan 

Nivå (m u my) 0-0,3     
Pentakloranilin 0,15 - - - 10 

Kvintozen <0,038 - - - - 

 
Som framgår av tabell 13 ovan finns det inte mycket jämfördata för aktuella parametrar var-
för det är svårt att dra några direkta slutsatser av utfallet. Det kan konstateras att förekomsten 
av Pentakloranilin inte bedöms ge någon kraftig påverkan. För att kunna dra några slutsatser 
i övrigt måste en platsspecifik bedömning göras, eftersom ingen generell klassning är möjlig.  
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Samtliga markprover från respektive provpunkt har sparats, vilka kan lämnas till analys om 
ytterligare behov skulle uppstå framöver. Markproverna sparas på lämpligt sätt i fyra måna-
der.  
 

7.3 Delområde C 
I tabell 14-17 nedan redovisas analysresultaten från de markprover från delområde C som 
skickats till ackrediterat laboratorium analys. Samtliga analysresultat redovisas också i sin 
helhet i bilaga 4. 
 
Analysresultaten avseende uppmätta halter av PAH (polycykliska aromatiska kolväten) re-
dovisas nedan i jämförelse med Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM.  
 
Tabell 14. Analysresultat markprover – PAH. Halter anges i mg/kg TS. 
ANALYS P15 P16 KM MKM 
Nivå (m u my) 0,6-1 0-0,8   
PAH-L <0,03 <0,03 3 15 
PAH-M <0,05 0,13 3 20 
PAH-H <0,08 0,21 1 10 

 
Som kan avläsas i tabell 14 är innehållet av PAH i markproverna mycket lågt och Natur-
vårdsverkets riktvärden för KM innehålls med god marginal i samtliga punkter. 
 
Analysresultaten avseende uppmätta halter av metaller redovisas nedan i jämförelse med 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM. Metaller är viktiga basmaterial i 
vårt industrisamhälle och metallförorenade markområden är mycket vanliga.  

Tabell 15. Analysresultat markprover – metaller. Halter anges i mg/kg TS. 
ANALYS P15 P16 KM MKM 
Nivå (m u my) 0,6-1 0-0,8   
Arsenik 7 4,5 10 25 
Barium 57 42 200 300 
Bly 15 16 50 400 
Kadmium 0,23 0,22 0,5 15 
Kobolt 7,5 3,9 15 35 
Koppar 15 15 80 200 
Krom 23 11 80 150 
Nickel 17 7,1 40 120 
Vanadin 25 14 100 200 
Zink 53 45 250 500 
Kvicksilver 0,03 0,033 0,25 2,5 

I tabell 15 ovan kan det konstateras att innehållet av metaller är mycket lågt och att Natur-
vårdsverkets riktvärden för KM innehålls med god marginal i samtliga punkter. 
 
I tabell 16 nedan redovisas uppmätta halter av organiska ämnen som ingår i petroleumpro-
dukter och som normalt analyseras vid markundersökningar.  
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Tabell 16. Analysresultat markprover - Övriga analyser. Halter anges i mg/kg TS. 
ANALYS P15 P16 P17 KM MKM 

Nivå (m u my) 0,6-1 0-0,8 0-0,3   
Alifat >C5-C8 <3 <3 - 12 80 
Alifat >C8-C10 <5 <5 - 20 120 
Alifat >C10-C12 <10 <10 - 100 500 
Alifat >C12-C16 <10 <10 - 100 500 
Alifat >C5-C16 <10 <10 - 100 500 
Alifat >C16-C35 <10 18 - 100 1000 
Aromat >C8-C10 <1 <1 - 10 50 
Aromat >C10-C16 <1 <1 - 3 15 
Aromat >C16-C35 <1 <1 - 10 30 
Bensen <0,003 <0,003 - 0,012 0,04 
Toluen <0,1 <0,1 - 10 40 
Etylbensen <0,1 <0,1 - 10 50 
Xylen <0,1 <0,1 - 10 50 
TS (%) 85 83,8 84,4 - - 

Som kan avläsas i tabell 16 är innehållet av organiska ämnen som ingår i petroleumproduk-
ter mycket lågt och Naturvårdsverkets riktvärden för KM innehålls med god marginal i samt-
liga punkter. 
 
Ett ytligt markprov, P17, från området där det har bedrivits fruktodling skickades också in 
för screeninganalys av 325 olika bekämpningsmedel. Med bekämpningsmedel (pesticider) 
avses, enligt ALcontrol, organiska ämnen som används som insekticider, herbicider, fungi-
cider, tillväxtreglerande medel och liknande produkter samt relevanta metaboliter, nedbryt-
nings- och reaktionsprodukter. Många pesticider uppvisar hög toxicitet. Av de 325 paramet-
rarna kunde dock endast 2 detekteras i det ytliga provet som togs ut inom området där det 
bedrivits fruktodling. Dessa parametrar redovisas i tabellform nedan. 
 
DDT är en klorerad pesticid som är förbjuden sedan 1970-talet. DDD och DDE är nedbryt-
ningspodukter av DDT. Ämnena är persistenta och därmed långlivade i miljön och ackumu-
leras i fettvävnad. DDT har påverkan på nervsystemet och hormonliknande effekter, vilket 
bl.a. påverkar fertiliteten hos djur. I tabell 17 nedan redovisas uppmätta halter av DDT och 
dess nedbrytningsprodukter. 
 
Tabell 17. Analysresultat markprover – DDD/DDE/DDT. Analyserade halter anges i mg/kg TS. 

ANALYS P17 Recidential/ 
parkland Jordkvalitetskriteriet VROM,  

ingen påverkan 
VROM,  

kraftig påverkan 

Nivå (m u my) 0-0,3     
DDT/DDE/DDD 0,174 0,7  - 0,01  4  

DDT och DDE 0,15 - 0,5  - - 
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Summan av DDT, DDD och DDE utgör DDT-total för vilka Kanadensiska och Holländska 
jämförvärden finns. Utifrån screeninganalysen var det DDE samt DDD som detekterades i 
provet. Viss påverkan kan utläsas men uppmätta halter underskrider de kanadensiska och 
danska jämförvärdena med god marginal. 
 
Samtliga markprover från respektive provpunkt har sparats, vilka kan lämnas till analys om 
ytterligare behov skulle uppstå framöver. Markproverna sparas på lämpligt sätt i fyra måna-
der.  
 

8. RESULTAT - GRUNDVATTEN 
8.1 Delområde A 
Grundvattenprovtagning och nivåmätning i grundvattenröret O2 utfördes den 18 december 
2014, en vecka efter att grundvattenröret hade satts. Innan provtagning omsattes vattnet i 
grundvattenröret. Grundvattennivån uppmättes till ca 0,7 meter under markytan.  
 
Grundvattnet har analyserats med avseende på två omfattande screeningsanalyser. Analysre-
sultatet redovisas i sin helhet i bilaga 4. I tabell 18 och 19 nedan redovisas de ämnen som har 
detekterats samt utvalda ämnen från de aktuella analyserna. Det bör noteras att det inte har 
detekterats någon PAH, BTEX eller PCB i grundvattnet. Innehållet av petroleumkolväte 
(C10-C40) understiger 100 µg/l. 
 
I tabell 18 nedan redovisas några utvalda analysresultat från det grundvattenprov som skick-
ats till ackrediterat lab för analys av bekämpningsmedel. Med bekämpningsmedel (pestici-
der) avses, enligt ALcontrol, organiska ämnen som används som insekticider, herbicider, 
fungicider, tillväxtreglerande medel och liknande produkter samt relevanta metaboliter, ned-
brytnings- och reaktionsprodukter.  
 
Tabell 18. Analysresultat grundvatten – bekämpningsmedel. Halter anges i μg/l. 

ANALYS Grundvattenrör  
O2 

LIVSFS 
2011:31,2 

Glyfosat <0,01 0,1 

Ampa <0,01 0,1 

Diuron <0,01 0,1 

DDT total <0,05 0,1 

Hexaklorbensen <0,01 0,1 

Pentaklorbensen <0,01 0,1 

Pentakloranilin 0,26 0,1 

Kvintozen <0,03 0,1 

Atrazin <0,01 0,1 

BAM (2,6-diklorbensamid) <0,01 0,1 

Simazin <0,01 0,1 
1 Gränsvärdet ska tillämpas på halten av varje enskilt bek. medel som påvisas och kvantifieras i ett prov. 
2 Gränsvärdet 0,5 µg/l ska tillämpas på summan av halterna av alla enskilda bekämpningsmedel i ett prov.  
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Totalt har ca 90 olika bekämpningsmedel analyserats i grundvattnet. Av dessa är det endast 
ett bekämpningsmedel som kan påvisas i grundvattnet, Pentakloranilin. Innehållet överskri-
der Livsmedelsverkets gränsvärde för när dricksvatten kan anses vara otjänligt hos använda-
ren. 
 
I tabell 19 nedan redovisas analysresultaten från det grundvattenprov som skickats till ackre-
diterat lab för analys av metaller. Inför metallanalys har grundvattenproven filtrerats, vilket 
är gängse förfarande.  
 
Tabell 19. Analysresultat grundvatten – metaller. Halter anges i μg/l. 
ANALYS Grundvattenrör  

O2 
LIVSFS 
2011:3 

Bly <3 10 

Kadmium <0,4 5,0 

Arsenik <3 10 

Koppar  <3 2 000 

Krom <2 50 

Nickel <2 20 

Zink <5 - 

Kvicksilver <0,04 1,0 

Kobolt <1 - 

Vanadin <2 - 
 
Som kan avläsas i tabell 19 är innehållet av metaller i grundvattnet mycket lågt. Samtliga 
halter underskrider med god marginal Livsmedelsverkets gränsvärde för när dricksvatten kan 
anses vara otjänligt hos användaren. 
 

8.2 Delområde B 
Grundvattenprovtagning och nivåmätning i grundvattenröret O10 utfördes den 18 december 
2014, en vecka efter att grundvattenröret hade satts. Innan provtagning omsattes vattnet i 
grundvattenröret. Grundvattennivån uppmättes till ca 0,55 meter under markytan.  
 
Grundvattnet har analyserats med avseende på två omfattande screeningsanalyser. Analysre-
sultatet redovisas i sin helhet i bilaga 4. I tabell 20 och 21 nedan redovisas de ämnen som har 
detekterats samt utvalda ämnen från de aktuella analyserna. Det bör noteras att det inte har 
detekterats någon PAH, BTEX eller PCB i grundvattnet. Innehållet av petroleumkolväte 
(C10-C40) understiger 100 µg/l. 
 
I tabell 20 nedan redovisas några utvalda analysresultat från det grundvattenprov som skick-
ats till ackrediterat lab för analys av bekämpningsmedel. Med bekämpningsmedel (pestici-
der) avses, enligt ALcontrol, organiska ämnen som används som insekticider, herbicider, 
fungicider, tillväxtreglerande medel och liknande produkter samt relevanta metaboliter, ned-
brytnings- och reaktionsprodukter.  
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Tabell 20. Analysresultat grundvatten – bekämpningsmedel. Halter anges i μg/l. 

ANALYS Grundvattenrör 
O10 

LIVSFS 
2011:31,2 

Glyfosat 0,044 0,1 

Ampa <0,01 0,1 

Diuron <0,01 0,1 

DDT total <0,05 0,1 

Malation <0,1 0,1 

Hexaklorbensen <0,03 0,1 

Pentaklorbensen <0,01 0,1 

Pentakloranilin <0,01 0,1 

Kvintozen <0,03 0,1 

Atrazin <0,01 0,1 

Desetylatrazin 0,014 0,1 

BAM (2,6-diklorbensamid) 0,091 0,1 

Simazin <0,01 0,1 
1 Gränsvärdet ska tillämpas på halten av varje enskilt bek. medel som påvisas och kvantifieras i ett prov. 
2 Gränsvärdet 0,5 µg/l ska tillämpas på summan av halterna av alla enskilda bekämpningsmedel i ett prov.  
 
Totalt har ca 90 olika bekämpningsmedel analyserats i grundvattnet. Av dessa är det endast 
tre bekämpningsmedel som kan påvisas i grundvattnet. Innehållet underskrider dock Livs-
medelsverkets gränsvärde för när dricksvatten kan anses vara otjänligt hos användaren. 
 
I tabell 21 nedan redovisas analysresultaten från det grundvattenprov som skickats till ackre-
diterat lab för analys av metaller. Inför metallanalys har grundvattenproven filtrerats, vilket 
är gängse förfarande.  
 
Tabell 21. Analysresultat grundvatten – metaller. Halter anges i μg/l. 
ANALYS Grundvattenrör 

O10 
LIVSFS 
2011:3 

Bly <3 10 

Kadmium <0,4 5,0 

Arsenik <3 10 

Koppar  5,6 2 000 

Krom <2 50 

Nickel <2 20 

Zink 16 - 

Kvicksilver <0,04 1,0 

Kobolt <1 - 

Vanadin <2 - 
 
Som kan avläsas i tabell 21 är innehållet av metaller i grundvattnet mycket lågt. Samtliga 
halter underskrider med god marginal Livsmedelsverkets gränsvärde för när dricksvatten kan 
anses vara otjänligt hos användaren. 
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8.3 Delområde C 
Grundvattenprovtagning och nivåmätning i grundvattenröret O16 utfördes den 18 december 
2014, en vecka efter att grundvattenröret hade satts. Innan provtagning omsattes vattnet i 
grundvattenröret. Grundvattennivån uppmättes till ca 0,8 meter under markytan.  
 
Grundvattnet har analyserats med avseende på två omfattande screeningsanalyser. Analysre-
sultatet redovisas i sin helhet i bilaga 4. I tabell 22 och 23 nedan redovisas de ämnen som har 
detekterats samt utvalda ämnen från de aktuella analyserna. Det bör noteras att det inte har 
detekterats någon PAH, BTEX, DDT, DDE, DDD eller PCB i grundvattnet. Innehållet av 
petroleumkolväte (C10-C40) understiger 100 µg/l. 
 
I tabell 22 nedan redovisas några utvalda analysresultat från det grundvattenprov som skick-
ats till ackrediterat lab för analys av bekämpningsmedel. Med bekämpningsmedel (pestici-
der) avses, enligt ALcontrol, organiska ämnen som används som insekticider, herbicider, 
fungicider, tillväxtreglerande medel och liknande produkter samt relevanta metaboliter, ned-
brytnings- och reaktionsprodukter.  
 
Tabell 22. Analysresultat grundvatten – bekämpningsmedel. Halter anges i μg/l. 

ANALYS Grundvattenrör 
O16 

LIVSFS 
2011:31,2 

Glyfosat 0,028 0,1 

Ampa <0,01 0,1 

Diuron <0,01 0,1 

Hexaklorbensen <0,03 0,1 

Pentaklorbensen <0,01 0,1 

Atrazin <0,01 0,1 

BAM (2,6-diklorbensamid) <0,01 0,1 

Simazin <0,01 0,1 
1 Gränsvärdet ska tillämpas på halten av varje enskilt bek. medel som påvisas och kvantifieras i ett prov. 
2 Gränsvärdet 0,5 µg/l ska tillämpas på summan av halterna av alla enskilda bekämpningsmedel i ett prov.  
 
Totalt har ca 90 olika bekämpningsmedel analyserats i grundvattnet. Av dessa är det endast 
ett bekämpningsmedel som kan påvisas i grundvattnet, Glyfosat. Innehållet underskrider 
dock Livsmedelsverkets gränsvärde för när dricksvatten kan anses vara otjänligt hos använ-
daren. 
 
I tabell 23 nedan redovisas analysresultaten från det grundvattenprov som skickats till ackre-
diterat lab för analys av metaller. Inför metallanalys har grundvattenproven filtrerats, vilket 
är gängse förfarande.  
 
 
 
 
 
 
 



 

25 
 

Tabell 23. Analysresultat grundvatten – metaller. Halter anges i μg/l. 
ANALYS Grundvattenrör 

O16 
LIVSFS 
2011:3 

Bly <3 10 

Kadmium <0,4 5,0 

Arsenik <3 10 

Koppar  6,5 2 000 

Krom <2 50 

Nickel <2 20 

Zink 18 - 

Kvicksilver <0,04 1,0 

Kobolt <1 - 

Vanadin <2 - 

Som kan avläsas i tabell 23 är innehållet av metaller i grundvattnet mycket lågt. Samtliga 
halter underskrider med god marginal Livsmedelsverkets gränsvärde för när dricksvatten kan 
anses vara otjänligt hos användaren. 
 

9. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 
9.1 Allmänt 
Tre olika delområden har undersökts. Totalt har 16 punkter provtagits, en del ytligt och 
andra från markytan ner mot 3 meter under markytan. Från dessa 16 provpunkter har ett sys-
tematiskt urval lett till att 14 markprov och 3 grundvattenprov har skickats för analys på ack-
rediterat lab, vilket kan anses vara väl tilltaget vid en översiktlig undersökning för ett område 
av denna storlek.  
 

9.2 Föroreningssituation – delområde A 
Mark 
Föroreningsinnehållet i mark är lågt med avseende på metaller, aromater, BTEX och PAH. 
Uppmätta PID-halter var generellt mycket låga överlag vilket indikerar att även innehållet i 
marken med avseende på lättflyktiga kolväten är lågt. Trots det påträffades förhöjd halt av 
alifat > C5-C8 i punkten P5.  
 
Eftersom det har bedrivits växthusodling inom undersökningsområdet analyserades även 
förekomst av bekämpningsmedelsrester i ett ytligt samlingsprov i marken, P3. Många be-
kämpningsmedel binder hårt till organiskt material varför bekämpningsmedelsrester kan 
återfinnas i det ytliga jordlagret långt efter att de har brukats. Endast ett fåtal parametrar 
kunde detekteras. Av dessa är det framförallt förekomst av Pentakloranilin som bör följas 
upp. Det kan konstateras att påträffad halt Pentakloranilin inte bedöms ge någon kraftig på-
verkan men i övrigt saknas relevanta jämförvärden. För att kunna dra några slutsatser måste 
därför en platsspecifik bedömning göras, eftersom ingen generell klassning är möjlig. 
 
I punkten P3 har även förhöjd halt av PCB påträffats vilket troligen härrör från PCB-haltiga 
fogmassor och byggmaterial från f.d. växthuset.    
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Grundvatten 
Ett grundvattenprov har tagits ut och analyserats med avseende på närvaro av bland annat 
metaller, petroleumkolväten, PAH, PCB och ett stort antal bekämpningsmedel. Endast ett 
bekämpningsmedel har påvisats i förhöjd halt i grundvattnet vilket är samma ämne som på-
träffats i mark, Pentakloranilin. Innehållet överskrider Livsmedelsverkets gränsvärde för när 
dricksvatten kan anses vara otjänligt hos användaren. 
 

9.3 Föroreningssituation – delområde B 
Mark 
Föroreningsinnehållet i mark är generellt lågt med avseende på metaller, petroleumkolväten, 
BTEX, PAH och PCB. Uppmätta PID-halter var också mycket låga överlag vilket indikerar 
att innehållet i marken med avseende på lättflyktiga kolväten är lågt. En punkt, P13, sticker 
dock ut eftersom det i denna punkt har påträffats mycket höga halter av organiska ämnen 
som ingår i petroleumprodukter. Uppmätt PID-halt var också betydligt högre här, som mest 
ca 100 ppm i det prov som skickades in för analys. 
 
Eftersom det har bedrivits växthusodling/friodling inom undersökningsområdet analyserades 
även förekomst av bekämpningsmedelsrester i ett ytligt samlingsprov i marken, P9. Många 
bekämpningsmedel binder hårt till organiskt material varför bekämpningsmedelsrester kan 
återfinnas i det ytliga jordlagret långt efter att de har brukats. Endast ett fåtal parametrar 
kunde detekteras. Av dessa är det framförallt förekomst av Pentakloranilin som bör följas 
upp. Det kan konstateras att påträffad halt Pentakloranilin inte bedöms ge någon kraftig på-
verkan men i övrigt saknas relevanta jämförvärden. För att kunna dra några slutsatser måste 
därför en platsspecifik bedömning göras, eftersom ingen generell klassning är möjlig. 
 
Grundvatten 
Ett grundvattenprov har tagits ut och analyserats med avseende på närvaro av bland annat 
metaller, petroleumkolväten, PAH, PCB och ett stort antal bekämpningsmedel. Det har inte 
kunnat påvisas några störande föroreningar i grundvattnet. Föroreningsinnehållet med avse-
ende på metaller och bekämpningsmedelsrester är generellt mycket lågt och grundvattnet 
bedöms därmed vara tjänligt som dricksvatten.  
 

9.4 Föroreningssituation – delområde C 
Mark 
Föroreningsinnehållet i mark är lågt med avseende på metaller, petroleumkolväten, BTEX, 
PAH och PCB. Uppmätta PID-halter var också mycket låga överlag vilket indikerar att inne-
hållet i marken med avseende på lättflyktiga kolväten är lågt.  
 
Eftersom det har bedrivits fruktodling inom undersökningsområdet analyserades även före-
komst av bekämpningsmedelsrester i marken i ett ytligt samlingsprov, P17. Många bekämp-
ningsmedel binder hårt till organiskt material varför bekämpningsmedelsrester kan återfinnas 
i det ytliga jordlagret långt efter att de har brukats. Endast två parametrar kunde detekteras 
och endast i låga halter.   
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Grundvatten 
Ett grundvattenprov har tagits ut och analyserats med avseende på närvaro av bland annat 
metaller, petroleumkolväten, PAH, PCB och ett stort antal bekämpningsmedel. Det har inte 
kunnat påvisas några störande föroreningar i grundvattnet. Föroreningsinnehållet med avse-
ende på metaller och bekämpningsmedelsrester är generellt mycket lågt och grundvattnet 
bedöms därmed vara tjänligt som dricksvatten.  
 

9.5 Slutsats och diskussion 
Allmänt 
Syftet med den planerade undersökningen är att utreda om mark och/eller grundvatten har 
förorenats av den odlingsverksamhet som tidigare har bedrivits inom respektive delområde 
A-C inom undersökningsområdet.   
 
Delområde A 
Den södra delen av delområde A bedöms vara förorenat av tidigare verksamhet, inom f.d. 
område för växthus. Dels har PCB påträffats i förhöjd halt i det ytliga markskiktet dels har 
bekämpningsmedelsrester i form av Pentakloranilin påträffats både i det ytliga markskiktet 
och i grundvattnet. Vidare har förhöjda halter av alifater påträffats i en punkt, P5, i den östra 
delen av delområde A. Det finns dock ingen känd föroreningskälla för denna förorening.  
 
I Naturvårdsverkets rapport 4918, Metodik för inventering av förorenade områden, anges 
olika ämnens farlighet. Med farlighet avses i detta sammanhang ett ämnes inneboende möj-
lighet att skada människa och miljö. Enligt denna rapport bedöms såväl PCB som bekämp-
ningsmedel ha mycket hög farlighet medan petroleumprodukter bedöms ha hög farlighet. I 
rapporten anges också en indelning av tillstånd för förorenad mark baserat på riktvärden för 
förorenad mark. Tillståndsindelningen är uppdelad i mindre allvarligt, måttligt allvarligt, 
allvarligt och mycket allvarligt. Påträffad PCB-förorening indikerar då allvarligt till mycket 
allvarligt tillstånd. Påträffad petroleumförorening indikerar mindre allvarligt tillstånd. Pen-
takloranilin däremot saknar relevanta jämförvärden varför en platsspecifik bedömning måste 
göras. Det går således inte att utesluta viss risk för människors hälsa och för miljön inför 
byggnation och ändrad markanvändning inom delområde A. 
 
Ytterligare undersökning för att klargöra den påträffade PCB-föroreningens utbredning re-
kommenderas innan åtgärder vidtas. Om en sanering blir aktuell ska de förorenade upp-
grävda massorna skickas iväg för omhändertagande på godkänd avfallsanläggning. När de 
förorenade massorna är bortgrävda bör nya markprov tas på den orörda marken i utgräv-
ningsområdets botten och sidor för att konstatera och verifiera att all förorenad jord är borta. 
Vi rekommenderar att man vid en eventuell sanering har en miljökontrollant närvarande för 
att säkerställa att saneringen blir genomförd på ett miljömässigt godtagbart sätt.  
 
Eftersom det saknas jämförvärden för Pentakloranilin är det svårt att dra någon slutsats 
huruvida den påträffade föroreningen kan anses utgöra någon risk eller ej för människors 
hälsa eller för miljön. För att kunna dra några slutsatser måste en platsspecifik bedömning 
göras och platsspecifika riktvärden räknas fram innan eventuella åtgärder vidtas.  



 

28 
 

Det finns ingen känd föroreningskälla för den påträffade petroleumföroreningen i P5 dock är 
det troligt att den härrör från förorening i grundvattnet. Det bör påpekas att de alifater som 
påträffats i förhöjd halt i P5 inte har påträffats i förhöjd halt någon annanstans inom under-
sökningsområdet. Ytterligare undersökning för att klargöra den påträffade petroleumförore-
ningens utbredning rekommenderas innan eventuella åtgärder vidtas. Om en sanering blir 
aktuell ska de förorenade uppgrävda massorna skickas iväg för omhändertagande på god-
känd avfallsanläggning. När de förorenade massorna är bortgrävda bör nya markprov tas på 
den orörda marken i utgrävningsområdets botten och sidor för att konstatera och verifiera att 
all förorenad jord är borta. Vi rekommenderar att man vid en eventuell sanering har en mil-
jökontrollant närvarande för att säkerställa att saneringen blir genomförd på ett miljömässigt 
godtagbart sätt.  
 
Det har även påträffats bekämpningsmedelsrester i grundvattnet. Grundvattnet är därmed 
otjänligt som dricksvatten och det går inte att utesluta viss risk för människors hälsa och för 
miljön inför byggnation och ändrad markanvändning inom delområde A. 
 
Delområde B 
Delområde B bedöms också vara förorenat av tidigare verksamhet. I den nordöstra delen, i 
anslutning till ett område där det har stått en dieseltank, påträffades mycket höga halter av 
alifater och aromater i marken. Vidare har bekämpningsmedelsrester form av Pentakloranilin 
påträffats i det ytliga markskiktet längre sydväst inom området där det tidigare har bedrivits 
växthusodling/friodling.   
 
I Naturvårdsverkets rapport 4918, Metodik för inventering av förorenade områden, anges 
olika ämnens farlighet. Med farlighet avses i detta sammanhang ett ämnes inneboende möj-
lighet att skada människa och miljö. Enligt denna rapport bedöms bekämpningsmedel ha 
mycket hög farlighet medan petroleumprodukter bedöms ha hög farlighet. I rapporten anges 
också en indelning av tillstånd för förorenad mark baserat på riktvärden för förorenad mark. 
Tillståndsindelningen är uppdelad i mindre allvarligt, måttligt allvarligt, allvarligt och myck-
et allvarligt. Påträffad petroleumförorening indikerar då mycket allvarligt tillstånd. Pen-
takloranilin däremot saknar relevanta jämförvärden varför en platsspecifik bedömning måste 
göras. Det går således inte att utesluta viss risk för människors hälsa och för miljön inför 
byggnation och ändrad markanvändning inom delområde B. 
 
Ytterligare undersökning för att klargöra påträffad petroleumförorenings utbredning rekom-
menderas innan åtgärder vidtas. Om en sanering blir aktuell ska de förorenade uppgrävda 
massorna skickas iväg för omhändertagande på godkänd avfallsanläggning. När de förore-
nade massorna är bortgrävda bör nya markprov tas på den orörda marken i utgrävningsom-
rådets botten och sidor för att konstatera och verifiera att all förorenad jord är borta. Vi re-
kommenderar att man vid en eventuell sanering har en miljökontrollant närvarande för att 
säkerställa att saneringen blir genomförd på ett miljömässigt godtagbart sätt.  
 
Eftersom det saknas jämförvärden för Pentakloranilin är det svårt att dra någon slutsats 
huruvida den påträffade föroreningen kan anses utgöra någon risk eller ej för människors 
hälsa eller för miljön. För att kunna dra några slutsatser måste en platsspecifik bedömning 
göras och platsspecifika riktvärden räknas fram innan eventuella åtgärder vidtas.  
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Det har även påträffats bekämpningsmedelsrester i grundvattnet. Grundvattnet är trots detta 
tjänligt som dricksvatten. Föroreningsnivån i grundvattnet bedöms därmed inte utgöra något 
hinder inför en ändrad markanvändning. 
 
Delområde C 
Delområde C bedöms däremot inte vara förorenat av tidigare verksamhet och därmed behö-
ver inga åtgärder vidtas inför byggnation och ändrad markanvändning inom detta delområde. 
 
Slutord 
Enligt 10 kap 11§ i miljöbalken ska den som äger eller brukar en fastighet oavsett om områ-
det tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en för-
orening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller för miljön. Eftersom det har påträffats PCB och petroleumkolväten i förhöjda hal-
ter i mark samt bekämpningsmedelsrester både i mark och i grundvattnet inom undersök-
ningsområdet ska denna rapport skickas in till tillsynsmyndigheten för kännedom, Miljö- 
och byggnämnden i Burlöv. 
 
Utförd undersökning är översiktlig och det finns alltid områden mellan provtagna punkter 
som inte omfattas av provtagning och analys. Man kan därför aldrig helt utesluta risken för 
att marken mellan två provpunkter kan vara förorenad på ett avvikande sätt. Antalet prov-
punkter bedöms dock vara väl tilltaget för att täcka in aktuellt område. 
 
Avslutningsvis bör det noteras att bedömningen som gjorts ovan är utredarnas expertutlå-
tande. Det är dock alltid tillsynsmyndigheten som fattar avgörande beslut i ärendet. 
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