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1. Bakgrund 

1.1 Allmänt 

PQ Geoteknik & Miljö (PQAB) har för Höörs kommun, ombud Jesper Sundbärg,(JB) utfört 

en miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sunnerup 2:9, Höörs f.d. sågverksområde 

i Höörs kommun. Se även figur 1 nedan. 

 
Figur 1. Översiktsbild över Höörs tätort med läget för undersökningsområdet (inom blå rektangel). 

 
 
Figur 2-3. A visar fastigheten sedd mot syd/sydost från mellersta delen med väg 23 i bakgrunden och B visar 

fastigheten sedd mot nord/nordost. 

  
 

Undersökningen har haft två huvudsyften. Dels att undersöka om befintligt 

utfyllnadsområde i områdets västra del innehåller betydande föroreningar och i så fall om 

något skadligt läckage från detta förekommer. Dels att undersöka förekomst av 

markföroreningar inom resterande delar av området inför planering, projektering och 

uppförande av industritomter och tillfartsgator. Området är tidigare punktvis och översiktligt 

inventerat och undersökt m.a.p. markföroreningar och grundläggning. 

  

A B 
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I denna handling, ”Miljöteknisk markundersökning”, redovisas undersökningsresultat i 

tabell, med laboratorieprotokoll och i plan, i form av beskrivning av område och 

miljötekniska förhållanden. Undersökningen skall utgöra underlag för beskrivning och 

bedömning av de miljötekniska markförhållandena inom fastigheten samt till miljötekniska 

rekommendationer och åtgärdsförslag. 

 

Då den framtida markanvändningen på fastigheten fortsatt kommer att utgöras av 

industriverksamhet bedöms Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig 

markanvändning (MKM) vara tillämpliga att använda vid jämförelse med uppmätta halter i 

det nu aktuella området. Även begreppen känslig markanvändning (KM), farligt avfall (FA) 

och mindre än ringa risk för anläggningsändamål (MRR), används nedan. 

 

1.2 Begränsningar 

I en undersökning kommer i princip alltid variationer mellan provtagnings- och 

analyspunkter att förekomma. PQ Geoteknik & Miljö AB (PQAB) svarar för riktigheten i 

resultaten av här analyserade prover. Vid eventuella åtgärder kan faktorer som t.ex. 

skälighet, ansvarsförhållanden, kostnader, civilrättsliga avtal, fastighetsägarens policy, 

nationella eller regionala miljömål, behöva vägas in. 

 

2. Underlag och styrande dokument 

2.1 Underlag för undersökningen 

Följande handlingar och andra källor har erhållits av beställaren: 

 Marktekniska undersökningsrapporter (miljö- och geoteknik); Prikon 010205, 

Geoexperten 060502, Vectura 120831 och 121213 samt PQAB 150304. 

 Planritningar (pdf- och dwg-format) över fastigheten. 

 Historiska flygbilder över fastigheten. 

 

2.2 Förarbeten 

Inför planering av fältarbetena har följande förarbeten utförts: 

 Genomgång av erhållna handlingar från beställaren. 

 Studie av internetbaserade flygbilder, kartor och rapporter. 

 Studie av SGUs geologiska kartblad och brunnsarkiv. 

 Inventering av kablar och ledningar. 

 Studie av tidigare marktekniska undersökningar utförda inom området. 

 Platsbesök och okulärbesiktning av området, med beställaren. 

 

2.3 Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till Naturvårdsverkets (NVs) ramverk. ”Riktvärden för förorenad 

mark”, NV rapport 5976 men med ”Generella riktvärden för förorenad mark” å 160701. 

Härtill ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten”, handbok 2010:1 Naturvårdsverket, 

utgåva 1 februari 2010 har utgåtts från, se även tabell 1. 
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Tabell 1. Styrande dokument. 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Planering och redovisning 

Fältplanering och utförande Fälthandbok för miljötekniska markundersökningar; SGF Rapport 

1:2004. (samt Fälthandbok. Undersökningar av förorenade 

områden; SGF Rapport 2:2013, remiss å 120315). 

Geoteknisk fälthandbok, Allmänna råd och metodbeskrivningar; 

SGF Rapport 1:96. 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 

Fältundersökningar 

Jordprovtagning Geoteknisk fälthandbok, ….; SGF Rapport 1:96 

Miljöteknisk provtagning Fälthandbok för miljötekniska markundersökningar; SGF Rap. 

1:2004. (samt Fälthandbok. …. SGF Rapport 2:2013, …). 

Laboratorieundersökningar 

Jordartsklassificering SS-CEN ISO 14688-1:2002 och 14688-2:2004. 

Kemiska analyser Enligt laboratoriets kvalitetssystem. 

 

Bedömningsgrunder 

Uppmätta halter i jord har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för föroren-

ad mark å 160701. De generella riktvärdena anger den föroreningshalt under vilken risken 

för negativa effekter för människor, miljö eller grundvattenresurser normalt är acceptabel. 

 

Vilka riktvärden som används beror på hur marken är tänkt att användas nu och i framtiden. 

Naturvårdsverket har tagit fram en modell för hur människor, markmiljö, ytvattenmiljö och 

grundvattenresurser antas kunna exponeras för föroreningar på och från förorenade 

områden, se tabell 2.  

 

Utifrån denna modell har Naturvårdsverket beräknat generella riktvärden för jord avseende 

känslig markanvändning (KM: bostäder, lekplatser, förskolor mm) och mindre känslig 

markanvändning (MKM: kontor, industrier, vägar mm). De generella riktvärdena baseras 

på att människor kan exponeras för föroreningar i jord via oavsiktligt intag av förorenad 

jord, hudkontakt, inandning av damm, inandning av förångade föroreningar, intag via 

grönsaker och bär samt intag av dricksvatten från en brunn belägen i det förorenade området. 

Alla dessa exponeringsvägar vägs in i de generella riktvärdena för känslig markanvändning 

medan intag via bär, grönsaker och dricksvatten inte ingår i riktvärdena för mindre känslig 

markanvändning. Dessutom ges markmiljön ett skydd beroende på tänkt markanvändning.  

 

Eftersom i princip allt grundvatten är skyddsvärt, ger riktvärdet för känslig markanvändning 

ett skydd för grundvattnet inom det förorenade området medan riktvärdet för mindre känslig 

markanvändning skyddar grundvattnet 200 m nedströms det förorenade området. 

Ytvattenmiljön i intilliggande recipient ges alltid ett skydd, oavsett markanvändning.  

 

I de fall NV inte tagit fram några riktvärden har utländska relevanta värden använts, t.ex. 

från VROOM (motsvarande Naturvårdsverket i Holland) och Kanadensiska 

vattenkvaliteskriterier, vilka är framtagna utifrån toxisk inverkan på akvatiska organismer, 

(Naturvårdsverket, 1999, Rapport 4918). 
  



PQ GEOTEKNIK & MILJÖ  6 (13) 

 

Z:\AWORD\KOMMUNER\HÖÖR\D136_Utv.proj. Nord-Sågen\Skickad rapport till kund\D136_Höör_Nordsågen_Miljöteknisk undersökning_160927.docx 

 

Tabell 2. Skyddsobjekt och skyddsnivå som beaktas för KM och MKM (från Naturvårdsverkets rapport 5976).  

Skyddsobjekt KM MKM 

Människor som vistas på 

området 

Heltidsvistelse Deltidsvistelse 

Markmiljön på området 
Skydd av markens ekologiska 

funktion 

Begränsat skydd av markens 

ekologiska funktion 

Grundvatten 
Grundvatten inom och intill området 

skyddas 

Grundvatten 200 m nedströms 

området skyddas 

Ytvatten 
Skydd av ytvatten, skydd av 

vattenlevande organismer 

Skydd av ytvatten, skydd av 

vattenlevande organismer 

 

Mindre än ringa risk (MRR) 

Naturvårdsverket har tagit fram haltgränser för ämnen när risken för föroreningsskada vid 

återvinningen av schaktmassor kan anses vara mindre än ringa (MRR). Om avfallet 

överskrider nivåer för mindre än ringa risk eller om återvinningen av andra skäl utgör en 

större miljörisk är det en indikation på att verksamheten ska anmälas eller tillståndsprövas. 

Bedömningar av vad som är mindre än ringa risk behöver dock göras i varje enskilt fall 

eftersom förutsättningarna ser olika ut på varje plats där avfall återvinns för 

anläggningsändamål. Verksamhetsutövaren har ansvaret för att bedöma detta. 

 

3. Miljötekniska fältundersökningar 

3.1 Allmänt 

Fältarbetena har utförts under februari-april månad 2016 genom jordprovtagning och 

installation av grundvattenrör i grävmaskinsgrävda provgropar, under ledning av Erik 

Palmquist, PQAB samt vattenprovtagning under ledning av Benjamin Bjerg, PQAB. 

Utvalda prover har skickats för kemisk analys. 

 

3.2 Fältarbeten  

Fältarbetena har omfattat följande: 

 Provgropsgrävning i 6 provpunkter. Uttag av jordprover för miljökemiska 

laboratorieanalyser. 

 Installation av grundvattenobservationsrör i 4 provpunkter. Samtliga rör har 

nivåmätts vid minst ett tillfälle. 

 Provtagning av grundvatten i installerade rör (4 st.) samt av ytvatten i tre lägen, upp- 

och nedströms området. 

 

Jordprover har uttagits i diffusionstäta påsar och jordlagerföljder noterats tillsammans med 

eventuella andra iakttagelser beträffande färg, lukt och jordens sammansättning. Prover från 

varje halv à hel meter i respektive provpunkt har uttagits. Om tydliga skikt med eller gränser 

mellan olika material förekommer, t.ex. slagglager eller jordlagergränser, provtogs dessa 

separat. 
 

Undersökningspunkternas läge i plan och höjd har inmätts med av Höörs kommun, i 

koordinatsystem Sweref 99 13.30 och höjdsystem RH 2000. 
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3.3 Laboratorium och analyser 

Kemiska miljöanalyser har utförts på Eurofins Environmental Sweden AB ackrediterade 

laboratorium i Lidköping. Upptagna och utvalda prover har analyserats med avseende på 

metaller, polyaromatiska kolväten (PAH) samt BTEX (bensen, toluen, etylbensen och 

xylen) och alifatiska och aromatiska (petroleum)kolväten (nedan kallat ”olja”). Dessutom 

har utvalda jordprover analyserats genom screening med avseende på ett stort antal 

organiska parametrar, bl.a. klorerade ämnen inklusive pesticider och PCB. Totalt har nio st. 

jordprover analyserats. Grund- och ytvattenprover (4+3 st.) har analyserats m.a.p. metaller, 

PAH, ”olja” samt screenats m.a.p. organiska parametrar som för jordprover ovan. 

 

4. Områdesbeskrivning och befintliga förhållanden 

4.1 Lokalisering och områdesbeskrivning 

Det aktuella området är beläget i norra Höör är till ytan ca 75 000 m2 och utgör f.d. 

sågverksområdet, där samtliga tidigare byggnader är rivna. Områdets östra del, närmast 

väg 23, ligger på fast mark av friktionsjord medan dess västra del, närmast järnvägen 

(stambanan Malmö-Stockholm) utgörs av fyllning på torv- och våtmark. I markytan kan en 

del körytor m.m. från sågverksverksamheten ses. I anslutning till fastigheten finns inga 

bostäder utan endast väg/järnväg enligt ovan samt naturmark i norr och industriområde i 

söder. Se även figur 1-3 (under kap 1). 

 

4.2 Topografi 

Markytan faller svagt från nivåer ca +93 vid v23 i öster till nivåer ca +90 i västra delen av 

området. Därefter faller marken i en brant slänt, i södra och mellersta delen av 

utfyllnadsmassor och i norr en isälvavlagring, ned mot nivåer ca +85 vid vattendraget och 

våtmarken längs järnvägen i väster. 

 

4.3. Mark- och grundvattenförhållanden 

Enligt SGUs jordartskarta utgörs de ytliga jordarterna inom fastigheten av friktionsjord i 

öster och söder samt (kärr)torvjord i väster, se figur 4. 

Figur 4, Utdrag från SGU:s jordartskarta över området kring f.d. Sågen, (undersökningsområdet är markerad 

med blå rektangel). (Källa: SGU.se) 
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Friktionsjorden utgörs av isälvssediment, huvudsakligen sand och grus och har ett djup om 

ca 2->3 m och underlagras av lermorän eller annan finkornig morän. Torven överlagrar 

vanligen isälvssedimenten med ett djup om ca 1-2 m. Området är i väster, över torvmarken 

och fram till ca 10 m från järnvägen, utfyllt. Fyllningen utgörs av blandade jordmassor, 

huvudsakligen mull, sand, grus, sten och block och en del avfall, t.ex. plast, tegel, stål och 

trä. I fyllningssläntens markyta kan även ses några tomma rostiga ståltunnor/oljefat. Se även 

bild 1-3 samt figur 2-3 ovan. 

 
Bild 1A. Översikt mot väg 23 i öster.                    B. Detalj mot vattendrag vid järnvägen i väster. 

 
 
Bild 2A-B. Provgrop 1, i fyllningsslänt, översikt och detalj. 

 
 
Bild 3A-B. Provgrop 5, i friktionsjord, översikt och detalj.  

 
 

Utifrån SGUs brunnsarkiv uppgår djupet till berg i borrade brunnar öster om väg 23 till ca 

3-5 m och väster järnvägen till ca 10-20 m. 
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Inga uppgifter om grundvattenflödet i jordlagren framgår av SGUs grundvattenkarta. Dock 

bedöms grundvattenriktningen utifrån topografin och utförda provpunkter gå mot 

torvmarken och vattendragen i väst. I öster närmast väg 23 finns grundvattnet djupare än ca 

2,5 m medan grundvattenytan i slänten och nere i själva lågpartiet finns strax under 

markytan. 

 

4.4 Historik 

Från historiskt kartmaterial och flygbilder, framkommer det att området utgjordes av natur- 

och jordbruksmark fram till att sågverket etablerades på 1950-60-talet. Längst i sydost fanns 

dock några byggnader och strax nordväst därom något som bedöms ha varit ett mindre 

sandtag. Se figur 5-8. Sandtaget har sedermera fyllts igen med bl.a. sågspån (Vectura 2012). 

 
Figur 5. Flygbild å 1947. Figur 6. Flygbild å 1963. 

  
 

Figur 7. Flygbild å 1973. Figur 8. Flygbild å 1981. 

  
  

Sandtag? 

Sandtag? 

Sandtag? 

Sandtag? 
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5. Undersökningsresultat - föroreningar 

5.1 Allmänt 

Sex provgropar har utförts, för jordprovtagning och installation av grundvattenrör. Rören 

och groparna är placerade i områdets ytterkanter för att framförallt undersöka eventuell 

spridning från området. Sju vattenprover 2016, varav fyra i grundvatten och tre i ytvatten 

samt två st 2001 har tagits. 

 

5.2 Jord 

Resultaten från utförda analyser redovisas i sammanställning i tabell 3 nedan samt i bilaga 2 

och i detalj med laboratorieverifikat i bilaga 4.  

 

Erhållna resultat från undersökning å 2016 visar en halt överstigande gällande 

markanvändning, NV-MKM, zink och PAH-H i halter om knappt 970 resp. 11 mg/kgTS 

(jmf. NV-MKM=500 resp. 10 mg/kgTS). Denna jord ligger egentligen i en vall strax över 

markytan. Övriga prover visar halter mellan <MRR och upp till en bit <MKM. Sammantaget 

kan samtliga ämnen sägas ligga <MKM eftersom både medelhalten, inklusive UCLM95, 

ligger tydligt under MKM. 

 
Tabell 3. Sammanställning kemiska miljöanalyser i jord, m.a.p. metaller och PAH, (mg/kgTS). 

Prov-
pkt 

Djup, 

m.u.my 
Jordart As Ba Pb Cd Co Cu Cr Hg Ni V Zn PAH H PAH M PAH L 

PQ2 0-0,6 F/Mull,Sand 4 140 25 1,1 5,9 16 26 0,081 12 35 150 0,2 0,14 <0,03 

PQ2 0,6-1,0 Torv 4,4 86 23 0,42 5,1 13 18 0,082 10 49 45 0,15 0,07 <0,03 

PQ3 0-1,0 Torv <12 180 34 0,74 <2,8 25 8,9 0,12 12 40 14 0,6 <0,17 <0,12 

PQ4 +1,0-0 F/Mull,tegel <2,3 120 24 4 6,9 19 11 0,049 14 27 970 11 13 0,35 

PQ4 0-0,5 F/Mull,avfall 2,7 60 8,4 0,41 5 14 11 0,017 11 22 120 0,38 0,42 <0,045 

PQ4 0,5-0,8 Torv 3,4 74 15 0,27 4,1 17 11 0,028 9 25 71 0,22 0,12 <0,045 

PQ4 0,8-1,4 Sand 3,5 110 45 0,87 5,3 24 13 0,052 11 29 240 0,2 0,098 <0,045 

PQ5 0-0,1 F/Grus <2,0 34 7,2 <0,2 5,5 16 6 <0,01 9,7 17 41 1,1 1,9 0,13 

PQ6 0-0,1 F/Vx,Mull <2,1 33 7,7 <0,2 4,4 10 6 <0,011 8,7 17 50 <0,11 <0,075 <0,045 

MRR enligt NV  10 - 20 0,2 - 40 40 0,1 35 - 120 0,5 2 0,6 

KM enligt NV 10 200 50 0,8 15 80 80 0,25 40 100 250 1 3,5 3 

MKM enligt NV 25 300 400 12 35 200 150 2,5 120 200 500 10 20 15 

FA enligt Avfall Sverige 1000 10000 2500 1000* 2500* 2500 10000 1000** 1000* 10000 2500 100 1000 

Medelhalt 3,0 93 21 0,89 4,8 17 12 0,049 11 29 189 1,5 1,8 0,07 

UCLM95 4,0 125 29 2 6 20 16 0,07 12 36 386 3,9 4,5 0,15 

Förklaringar Grön färg Markerar att halten understiger MRR/<KM (då MRR-halt ej finns)                      *    Icke lättlöslig 

 Ljusgrön färg Markerar halt i intervallet MRR-KM                                                                            ** Oorganiskt 

 Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM 

 Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA 

 Röd färg Markerar halt >FA 

 

Inte heller i de äldre undersökningarna från 2001 och 2012 har några signifikanta 

föroreningsmängder påträffats. PAH och tungmetaller har liksom i tabell 3 ovan påträffats i 

halter mellan <MRR och en bit över KM. Vid dessa undersökningar har även 

sågverksspecifika föroreningar från impregnering m.m, pentaklorfenol och dioxin, prövats. 

Halter av dessa ämnen har detekterats men ligger minst ca tio gånger lägre än KM. 

 

5.3 Grund- och ytvatten 

Utförda vattenprover, sju st, 2016 och två st 2001, visar inga speciellt höga 

föroreningshalter men spår eller mindre halter av en del ämnen kan ses. 
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2001 påträffades pentaklorfenol i grundvatten nära den f.d. impregneringsanläggningen, 

0,22 g/l (provpunkt 1) och drygt fyra gånger mindre i fyllningsslänten, 0,05 g/l 

(provpunkt 8). Detta kan jämföras med riktvärden från USA för dricksvatten på 0,035 g/l. 

Vid undersökningen 2016 återfanns inga spår av pentaklorfenol i fyllningsslänten, dock inte 

i samma rör som 2001 utan i nya något förskjutna i sidled. 

 

I grundvattenröret i sydväst (rör4) fanns PAH något förhöjda halter av olja men dessa halter 

bedöms härröra sig från partiklar i vattnet. De fysikaliska och kemiska egenskaperna för 

aktuella ämnen i jord är också sådana att de binds mycket hårt till (jord)partiklar och inte 

sprids till/med grundvatten. Mindre halter klormetan (nedbrytningsprodukt från 

lösningsmedel, t.ex. tetra- och triklormetan) finns också i rör 4. 

 

I ytvatten har inga eller spår av ämnen påträffats i provpunkterna nedströms området (punkt 

7-8) medan det i punkt 9 uppströms har påvisats höga halter av fenol, enligt Kanadensiska 

riktvärden för ytvatten. 

 

Resultaten från utförda analyser redovisas i sammanställning i bilaga 3 och i detalj med 

laboratorieverifikat i bilaga 4. 

 
Tabell 4 Sammanställning kemiska miljöanalyser i vatten, (g/l). 

 
(1) Livsmedelsverket (2001) Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30 
(2) SPBI, 2011: Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. SPI Rekommendation. Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet 2011. 
(3) Naturvårdsverket, 1999. Metodik för inventering av förorenade områden - Bedömningsgrunder för miljökvalitet - Vägledning, Rapport 4918 
(4) Holländska Intervention Values (saneringsvärden) Vroom 2000. 
(5) Riktvärden USEPA (riskvärden) 2013  

Analys 

SLV FS 
2001:30 

Dricks-

vatten1 

SPI2 
Miljörisk 

Ytvatten 

Kanada 

Ytvatten3 

Kanada 

Ytvatten3 

Kanada 

Ytvatten3 

Kanada 

Ytvatten3 
Holland 
20004 

Ingen 

påverkan 

USEPA 
20135 

Dricks-

vatten 

Provmärkning 

Mindre 

allvarligt 

Måttligt 

allvarligt 
Allvarligt Allvarligt Pkt 1 Pkt 8 PQ1 PQ2 PQ3 PQ4 PQ7 PQ8 PQ9 

As 10 - <50 50-150 150-500 >500 10 0,045   3.4 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 

Ba - - - - - - 50 290   190 85 75 37 19 19 76 

Pb 10 - <1 1-3 3-10 >10 15 1,8   <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 

Cd 5 - <0,01 0,01-0,03 0,03-0,1 >0,1 0,4 0,69   <0.40 0.68 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 

Co - - - - - - 20 47   7.7 5.8 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 

Cu 2000 - <4 4-12 12-40 >40 15 62   6.2 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 

Cr 50 - <20 20-60 60-200 >200 1 -   2.1 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 

Hg 0,1 - <0,1 0,1-0,3 0,3-1 >1 0,05 0,063   <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 

Ni 20 - <150 150-450 450-1500 >1500 15 -   7.5 5.7 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 2.9 

V - - - - - - 1,2 6,3   13 <2.0 2.4 <2.0 <2.0 <2.0 2.9 

Zn - - <30 30-90 90-300 >300 65 -   19,0 14,0 <5.0 <5.0 15 17 28 

TPH C10-

C12 
- - - - - - 

- 
-   15 10 <10 <10 <10 <10 <10 

TPH C12-

C16 
- - - - - - 

- 
-   <15 <15 <15 43 <15 <15 <15 

TPH C16-

C35 
- - - - - - 

- 
-   <77 <63 <55 344 <56 <55 <81 

PAH –L - 120 - - - - 
- 

-   <0,5 <0,5 <0,5 6,1 <0,5 <0,5 <0,5 

PAH-M - 5     
 

-   <0,1 <0,1 <0,1 22,6 <0,1 <0,1 <0,1 

PAH-H - 0,5     
 

-   <0,5 <0,5 <0,5 23,9 <0,5 <0,5 <0,5 

Tetra- 

kloreten 
10 

- 
<110 110-330 330-1100 >1100 0,01 3,5   <0.10 <0.10 <0.10 5,3 <0.10 <0.10 <0.10 

Fenol - 
- 

<1 1-3 3-10 >10 
- 

-   <0.5 <0.5 <0.5 <5.0 <0.5 <0.5 18 

Klor- 

metan 
       19   0,73 <0.20 <0.20 1,3 <0.20 <0.20 <0.20 

Diklor-

fenol 
      0,2 3,5   <0.11 <0.11 <0.11 <1.1 <0.11 <0.11 <0.11 

Kresoler   <1 1-3 3-10 >10  -   <0.80 <0.80 <0.80 <8.0 <0.80 <0.80 2,3 

Pentaklor-

fenol 
       0,035 0,22 0,05 <0.010 <0.010 <0.010 <0.10 <0.010 <0.010 <0.010 
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6. Slutsats 

6.1 Allmänt 

Resultat från utförd undersökning gällande markprover uppvisar att flertalet analyserade 

prover har halter under Naturvårdverkets rekommenderade riktvärden för mindre känslig 

mark (MKM), dock enstaka halter däröver. 

 

I grundvatten har inga signifikanta föroreningshalter påträffats nedströms men höga halter 

av fenol har påträffats uppströms området. 

 

Området bedöms inte kunna klassas som någon stor risk, varken för byggnationer eller för 

spridning till omgivningen. Dock finns vissa indikationer kring centrala delarna av den 

gamla sågverksetableringen som bör följas upp. 

 

6.2 Föroreningsutbredning och förenklad riskbedömning  

De föroreningar som påträffats i mark inom aktuellt område med halter överstigande den 

aktuella riktvärdesnivån MKM är zink (och PAH H) i ett enstaka ytligt jordprov från 

provgrop PQ4 i utfyllnadsområde väster om sågverksbyggnaderna. Enstaka prover innebär 

generellt ingen förhöjd risk vare sig avseende miljö, spridning eller hälsa, ej heller i detta 

fall.  

 

I provtaget grundvatten från rör i PQ4 påträffades också förhöjda halter av PAH samt 

måttligt förhöjda värden av oljekolväten. Dessa halter bedöms dock härröra sig från partiklar 

i vattnet. De fysikaliska och kemiska egenskaperna för aktuella ämnen är också sådana att 

de binds mycket hårt till (jord)partiklar och inte sprids till/med grundvatten. Mindre halter 

klormetan (nedbrytningsprodukt från lösningsmedel, t.ex. tetra- och triklormetan) finns 

även i rör PQ4. I tidigare undersökning (Prikon 2001) fanns en något förhöjd halt av 

pentaklorfenol i grundvatten i centrala delen av sågverket, vid impregneringsanläggning, 

men nedströms, väster därom var halten drygt fyra gånger lägre och vid riktvärdet för 

dricksvatten i USA. Vid undersökning 2016 påträffades ingen pentaklorfenol.  

 

I den uppströms liggande provtagningspunkten för ytvatten, PQ9 påträffades höga halter av 

fenol, enligt Kanadensiska riktvärden för ytvatten.  

 

I övriga punkter, såväl i jord som vatten finns inga eller låga halter av organiska eller andra 

ämnen. Inga värden överstiger aktuella riktvärden. 

 

Vid bedömning av föroreningsnivån görs en bedömning av tillståndet i respektive media 

utifrån uppmätta/bedömda föroreningshalter sammanvägt med uppskattad mängd 

förorening samt volym förorenade jordmassor. Inom området är variationen i 

jordartssammansättningen stor vilket kan påverka spridningsförutsättningarna. I 

fyllnadsmaterialet inom området finns allt från stora block, sand, grus och sten till mull och 

en del avfall, t.ex. plast, tegel, stål, trä och spån. Dock är föroreningsnivån generellt låg-

måttlig och endast med (en) enstaka halter över MKM. 

 

Känsligheten för mark och grundvatten bedöms vara liten till måttlig. Skyddsvärdet för mark 

bedöms vara relativt litet medan ytvattnet har ett högt skyddsvärde. Utifrån ovanstående 

resonemang och resultaten från utförda undersökning bedöms det aktuella området vara 

utan förhöjd risk för människors hälsa och omgivande miljö.  
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Det skall ändå påpekas att utförd undersökning är relativt översiktlig och det finns således 

stora områden som inte täckts av provtagningen, dels inom det gamla etableringsområdet, 

dels i utfyllnadsområdet. Vid bedömning av resultatet skall detta beaktas och man kan alltså 

därför inte utesluta att marken mellan provpunkterna ställvis är förorenad, särskilt inom 

områden där verksamheten varit som mest aktiv. Provtagning av grund- och ytvatten har 

tagits under våren varför ämneshalter i vatten kan skilja sig vid annan tidpunkt på året. 

Koncentrationerna fluktuerar med vattenflödets storlek och ämnenas vattenlöslighet samt 

andra parametrar såsom temperatur. Inte minst är variationen i uppströms ytvatten 

intressant, då detta kan påverka vatten vid eller från området. 

 

6.3 Kompletteringar 

Följande kompletterande provtagning rekommenderas. Dels ny provtagning av grund- och 

ytvatten i befintliga rör och tidigare ytvattenlokaler. Härtill ett sedimentprov i den gamla 

branddammen i väster (vid PQ3 och PQ8). Dessa prover är planerade att utföras under 

september 2016 då vattenstånden fortfarande är lågt. Dels en förtätning av ytlig provtagning 

av mark/jord inom dessa centrala delar av sågverket och i utfyllnadsområdet. Härtill två nya 

rör inom centrala delarna av sågverket. Dessa prover kan tas i samband med utbyggnad men 

bedöms mer optimalt att hantera dessförinnan. 

 

6.4 Åtgärder  

Då inga höga ämneshalter eller stora volymer med förorenat material påträffats bedöms inga 

direkta eller akuta åtgärder behövas. Föroreningar som påträffas tas lämpligen omhand i 

samband med ny anläggning av och inom området. 

 

Arbete med detaljplan och exploatering bedöms kunna fortgå. Vad gäller byggnation kan 

östra delen av området, speciellt fr.o.m. planerad gata, bedöms detta kunna påbörjas utan 

stor risk för att stöta på markföroreningar. Eventuell påträffade föroreningar anmäls och 

åtgärdas. 

 

Vid hantering av massor iakttas normal vaksamhet och avvikelser bedöms. Vid 

masshantering skall risken för omgivningspåverkan, t.ex. m.a.p. damm och buller, 

uppmärksammas. 

 

Provtagna massor uppvisar vanligen innehåll med ämnen över riktvärdet för MRR (mindre 

än ringa risk). Om massorna ska flyttas från platsen, kräver hantering av sådana 

schaktmassor en anmälan till Miljökontoret, i enlighet med Miljöbalken och NVs handbok 

2010:1. Om jord behöver avlägsnas från platsen kan utförda analyser användas för att 

deklarera dess innehåll, men kompletterande analyser kan komma att erfordras. 

Merkostnader kan då också uppkomma för kvittblivning och slutdeponering. 
 

7. Övrigt  

7.1 Lagkrav 

Som konsult har vi informationsplikt till vår beställare om påträffade föroreningar m.m. 

Påträffade föroreningar har informerats om och behandlats i denna rapport. Därefter gäller 

upplysningsskyldighet enligt 10 kapitel Miljöbalken; en fastighetsägare som har en känd 

förorening inom sin fastighet som kan orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa 

eller miljön skall skyndsamt underrätta aktuell miljö-/tillsynsmyndighet, här 

Miljöavdelningen i Höör. 



PQ9, Ytvatten

PQ3, Grundvatten

PQ2, Grundvatten

PQ8, Ytvatten

PQ1, Grundvatten

PQ7, Ytvatten

PQ4, Grundvatten

PQ6, Provgrop

PQ5, Provgrop

Pkt1-gw, Prikon 2001

Pkt8-gw, Prikon 2001

RITN 101
Provtagningsplan
PQAB 160824
Arb.nr. D136
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2016-08-24 

D136 

Höör, Nord - Sågen 

Markmiljöteknik 
 

 

BILAGA 1 - Miljö 
JORDPROVTAGNING 
 

Jordproverna är tagna genom skruvprovtagning 

 

Beteckningar:  F/ = fyllning, art och innehåll anges efter snedstrecket 

    ► = Kemisk miljöanalys på externt laboratorium (Eurofins). 

 

Borrhål Djup m Jordart    Anm 

 

PQ1    0 - 0,5 F/Mulljord, Sand, Grus, Sten, Avfall    

 0,5 - 1,0 Torv    

 1,0 - 2,3 ngt blockig, stenig, grusig, siltig Sand    

   

PQ2    ►    0 - 0,6 F/Mulljord, Sand, Sten, Grus, något blockigt     

           ► 0,6 - 1,0 Torv   

 1,0 - 2,6 ngt blockig, stenig, grusig Sand    

 

PQ3    ►    0 - 1,0 Torv    

 1,0 - 1,5 Torv    

 1,5 - 2,0 Ngt blockig, stenig, grusig siltig Sand    

 

PQ4  ►+1,0 - 0,0* F/Mull, Sand, Tegel, Avfall     

         ► 0,0 - 0,5 F/Mull, Sand, Avfall    

         ► 0,5 - 0,8 Torv 

         ► 0,8 - 1,6 Sand   

 

PQ5    ►    0 - 0,1 F/Grus, Asfalt    

 0,1 - 1,2 stenig, grusig Sand    

 1,2 - 2,2 Sand    brun 

 2,2 - 3,0 siltig Sand    vit/fuktig 

 

PQ6    ►    0 - 0,1 Växttäcke, Mulljord    

 0,1- 1,4 stenig grusig Sand    

 1,4 - 2,2 siltig Lera    

 2,2 - 2,6 Lermorän   

 
*Intilliggande slänt ovanför provgrop    
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D136, Höör, Sågen

MILJÖANALYSER  JORD  SAMMANSTÄLLNING

SAMTLIGA  PROVER, FYLLNING, ORGANISKT OCH MINERALJORD 

Jordprover-Metaller+PAH, av PQAB (mg/kgTS).

Provpunkt Djup, m u my. Jordart

Arsenik As                

(mg/kg Ts)

Barium Ba                  

(mg/kg Ts)

Bly Pb          

(mg/kg Ts)

Kadmium Cd 

(mg/kg Ts)

Kobolt Co                   

(mg/kg Ts)

Koppar Cu                      

(mg/kg Ts)

Krom Cr                     

(mg/kg Ts)

Kvicksilver Hg                   

(mg/kg Ts)

Nickel Ni                      

(mg/kg Ts)

Vanadin V                

(mg/kg Ts)

Zink Zn        

(mg/kg Ts)

PAH-H                

(mg/kg Ts)

PAH-M               

(mg/kg Ts)

PAH-L                 

(mg/kg Ts) Anm.

PQ2 0-0,6 F/Mull,Sand,Grus,Sten,Block 4 140 25 1,1 5,9 16 26 0,081 12 35 150 0,2 0,14 0,015 ***

PQ2 0,6-1,0 Torv 4,4 86 23 0,42 5,1 13 18 0,082 10 49 45 0,15 0,07 0,015 ***

PQ3 0-1,0 Torv 6 180 34 0,74 1,4 25 8,9 0,12 12 40 14 0,6 0,085 0,06 -

PQ4 +1,0-0 F/Mull,Sand,tegel,m.m. 1,15 120 24 4,0 6,9 19 11 0,049 14 27 970 11 13 0,35 -

PQ4 0-0,5 F/Mull,Sand,blandat avfall 2,7 60 8,4 0,41 5 14 11 0,017 11 22 120 0,38 0,42 0,0225 -

PQ4 0,5-0,8 Torv 3,4 74 15 0,27 4,1 17 11 0,028 9 25 71 0,22 0,12 0,0225 -

PQ4 0,8-1,4 Sand 3,5 110 45 0,87 5,3 24 13 0,052 11 29 240 0,2 0,098 0,0225 -

PQ5 0-0,1 F/Grus 1 34 7,2 0,1 5,5 16 6 0,005 9,7 17 41 1,1 1,9 0,13 -

PQ6 0-0,1 F/Växttäcke,Mull 1,05 33 7,7 0,1 4,4 10 6 0,0055 8,7 17 50 0,055 0,0375 0,0225 -

MRR enligt NV 10 - 20 0,2 - 40 40 0,1 35 - 120 0,5 2 0,6 -

KM enligt NV 10 200 50 0,8 15 80 80 0,25 40 100 250 1 3,5 3

MKM enligt NV 25 300 400 15 35 200 150 2,5 120 200 500 10 20 15 -

FA enligt Avfall Sverige 1000 10000 2500 1000* 2500* 2500 10000 1000** 1000* 10000 2500 100 -

Min 1 33 7,2 0,1 1,4 10 6 0,005 8,7 17 14 0,055 0,0375 0,015 -

Median 3,4 86 23 0,42 5,1 16 11 0,049 11 27 71 0,22 0,12 0,02 -

Medel 3,0 93 21 0,89 4,8 17 12 0,049 11 29 189 1,5 1,8 0,07 -

Max 6 180 45 4,0 6,9 25 26 0,12 14 49 970 11 13 0,35 -

UCLM95 4,1 125 29 1,7 6 20 16 0,07 12 36 386 3,9 4,5 0,15

Stdav 1,7 49,2 12,9 1,2 1,5 4,9 6,3 0,04 1,7 10,7 301,1 3,6 4,3 0,1

Antal 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Anm 1. Grön färg Markerar att halten understiger MRR/<KM (då MRR-halt ej finns) Förklaringar:

Ljusgrön färg Markerar halt i intervallet MRR-KM * icke lättlösligt

Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM ** oorganiskt

Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA

Röd färg Markerar halt >FA *** Provet är förutom redovisat, även screenat m.a.p. ett stort antal organiska parametrar, vilka inte visat någon föroreningspåverkan i provet.

Anm 2. Vid rapporterade "mindre än"värden har halva det utsvarade värdet här angetts, i ljusblå färg.

1000
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Datum:

Sammanställning av resultat från genomförda laboratorieanalyser på grund- och ytvatten

Projektnamn:

(SLV FS 

2001:30)

Ångor i 

byggnader

Miljörisker 

Ytvatten
Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Allvarligt Prov 1 Prov 8 PQ1 PQ2 PQ3 PQ4 PQ7 PQ8 PQ9

Metaller μg/l

Arsenik (As) μg/l 10 - - <50 50-150 150-500 >500 10 60 0,045 - - 3.4 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0

Antimon Sb μg/l - - - - - - - - - 0,6 - - <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

Barium (Ba) μg/l - - - - - - - 50 625 290 - - 190 85 75 37 19 19 76

Beryllium (Be) μg/l - - - - - - - - - 1,6 - - <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0

Molybden (Mo) μg/l - - - - - - - - - 7,8 - - 2.8 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0

Bly (Pb) μg/l 10 - - <1 1-3 3-10 >10 15 75 1,8 - - <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0

Kadmium (Cd) μg/l 5 - - <0,01 0,01-0,03 0,03-0,1 >0,1 0,4 6 0,69 - - <0.40 0.68 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40

Kobolt (Co) μg/l - - - - - - - 20 100 47 - - 7.7 5.8 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3

Koppar (Cu) μg/l 2000 - - <4 4-12 12-40 >40 15 75 62 - - 6.2 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0

Krom (Cr) μg/l 50 - - <20 20-60 60-200 >200 1 30 - - - 2.1 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0

Kvicksilver (Hg) μg/l 0,1 - - <0,1 0,1-0,3 0,3-1 >1 0,05 0,3 0,063 - - <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040

Nickel (Ni) μg/l 20 - - <150 150-450 450-1500 >1500 15 75 - - - 7.5 5.7 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 2.9

Selen (Se) μg/l - - - - - - - - - 7,8 - - <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

Tenn (Sn) μg/l - - - - - - - - - - - - <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

Vanadin (V) μg/l - - - - - - - 1,2 70 6,3 - - 13 <2.0 2.4 <2.0 <2.0 <2.0 2.9

Zink (Zn) μg/l - - - <30 30-90 90-300 >300 65 800 - - - 19,0 14,0 <5.0 <5.0 15 17 28

Petroleumrelaterade ämnen

TPH (C10-C12) μg/l - - - - - - - - - - - 15 10 <10 <10 <10 <10 <10

TPH (C12-C16) μg/l - - - - - - - - - - - <15 <15 <15 43 <15 <15 <15

TPH (C16-C35) μg/l - - - - - - - - - - - <77 <63 <55 344 <56 <55 <81

Bensen μg/l 0,001 0,05 0,5 - - - - - - - - - <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Toluen μg/l - 7 0,5 - - - - - - 86 - - <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Etylbensen μg/l - 6 0,5 - - - - - - 1,3 - - <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

M/P/O-Xylen μg/l - 3 0,5 - - - - - - - - - <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

PAH-L μg/l 2000 120 - - - - - - - - - <0,5 <0,5 <0,5 6,1 <0,5 <0,5 <0,5

PAH-M μg/l 10 5 - - - - - - - - - <0,1 <0,1 <0,1 22,6 <0,1 <0,1 <0,1

PAH-H μg/l 300 0,5 - - - - - - - - - <0,5 <0,5 <0,5 23,9 <0,5 <0,5 <0,5

VOC (lättflyktiga organiska kolväten)

Tetrakloreten μg/l - - <110 110-330 330-1100 >1100 0,01 40 3,5 - - <0.10 <0.10 <0.10 5,3 <0.10 <0.10 <0.10

Trikloreten μg/l - - - - - - - - 0,26 - - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Fenol μg/l - - - <1 1-3 3-10 >10 - - - - - <0.5 <0.5 <0.5 <5.0 <0.5 <0.5 18

4-Metylfenol μg/l - - - - - - - - - - - - <0.20 <0.20 <0.20 <2.0 <0.20 <0.20 2,3

Klormetan μg/l - - - - - - - - - 19 - - 0,73 <0.20 <0.20 1,3 <0.20 <0.20 <0.20

Diklorfenol Total μg/l - - - - - - - 0,2 30 3,5 - - <0.11 <0.11 <0.11 <1.1 <0.11 <0.11 <0.11

Kresoler μg/l - - - <1 1-3 3-10 >10 - - - - - <0.80 <0.80 <0.80 <8.0 <0.80 <0.80 2,3

4-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol μg/l - - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02 <0.02 <0.2 <0.02 <0.02 35

Vinylklorid μg/l 0,5 - - - - - - - - - - - <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Pentaklorfenol μg/l - - - - - - - - - 0,035 0,22 0,05 <0.010 <0.010 <0.010 <0.10 <0.010 <0.010 <0.010

1) Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten;SLVFS 2001:30

2) Riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer, utvalda möjliga exponeringsvägar är Dricksvatten, Ångor i byggnader, Bevattning, Miljörisker i ytvatten och Miljörisker i våtmarker. SPI rekommendation - Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar (publ 2011, rev 2012).

3) Naturvårdsverket, 1999. Metodik för inventering av förorenade områden - Bedömningsgrunder för miljökvalitet - Vägledning, Rapport 4918

4) Holländska interventionsvärdet. VROM Circular on target values and intervention values for soil remediation (2000).

5) US Environmental Protection Agency
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-073470-01

EUSELI2-00335607
Í%R%^ÂÂÅBlPÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Höör, Sågen

PQ Geoteknik & Miljö AB

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05120578Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-1,0

CC

2016-03-16

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-12

Utskriftsdatum: 2016-05-16

Provmärkning: PQ3

Provtagningsplats: Höör, Sågen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%16.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.074Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.074Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.074Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.074Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.074Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.074Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.074Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.074Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.074Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.074Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.074Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.074Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.074Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.12Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.19Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.60Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.56Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.34Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.89Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 12Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts180Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts34Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.74Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-073470-01

Í%R%^ÂÂÅBlPÎ

EUSELI2-00335607

mg/kg Ts< 2.8Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts25Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.9Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.12Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts40Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts14Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Ciprian Costin  (ciprian.costin@pqab.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-073471-01

EUSELI2-00335607
Í%R%^ÂÂÅBmYÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Höör, Sågen

PQ Geoteknik & Miljö AB

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05120579Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-1,0(+)

CC

2016-03-16

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-12

Utskriftsdatum: 2016-05-16

Provmärkning: PQ4

Provtagningsplats: Höör, Sågen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts1.7Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.9Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.2Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.6Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.94Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.23Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.052Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.26Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.039Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.20Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts3.1Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.40Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts5.1Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.8Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.96Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.35Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts13Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts9.6Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.3Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts120Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts24Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.0Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-073471-01

Í%R%^ÂÂÅBmYÎ

EUSELI2-00335607

mg/kg Ts6.9Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts19Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.049Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts27Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts970Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Ciprian Costin  (ciprian.costin@pqab.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-073472-01

EUSELI2-00335607
Í%R%^ÂÂÅBnbÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Höör, Sågen

PQ Geoteknik & Miljö AB

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05120580Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

CC

2016-03-16

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-12

Utskriftsdatum: 2016-05-16

Provmärkning: PQ4

Provtagningsplats: Höör, Sågen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.045Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.069Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.050Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.038Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.13Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.044Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.42Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.38Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.34Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.51Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.85Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.7Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts60Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts8.4Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.41Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-073472-01

Í%R%^ÂÂÅBnbÎ

EUSELI2-00335607

mg/kg Ts5.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.017Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts22Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts120Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Ciprian Costin  (ciprian.costin@pqab.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-073473-01

EUSELI2-00335607
Í%R%^ÂÂÅBokÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Höör, Sågen

PQ Geoteknik & Miljö AB

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05120581Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,5-0,8

CC

2016-03-16

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-12

Utskriftsdatum: 2016-05-16

Provmärkning: PQ4

Provtagningsplats: Höör, Sågen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.073Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.032Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.033Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.040Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.034Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.037Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.22Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.18Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.20Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.38Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.4Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts74Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts15Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.27Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-073473-01

Í%R%^ÂÂÅBokÎ

EUSELI2-00335607

mg/kg Ts4.1Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts17Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.028Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.0Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts25Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts71Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Ciprian Costin  (ciprian.costin@pqab.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-073474-01

EUSELI2-00335607
Í%R%^ÂÂÅBptÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Höör, Sågen

PQ Geoteknik & Miljö AB

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05120582Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,8-1,4

CC

2016-03-16

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-12

Utskriftsdatum: 2016-05-16

Provmärkning: PQ4

Provtagningsplats: Höör, Sågen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%64.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.076Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.032Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.038Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.034Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.098Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.20Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.17Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.18Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.35Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.5Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts110Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts45Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.87Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-073474-01

Í%R%^ÂÂÅBptÎ

EUSELI2-00335607

mg/kg Ts5.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts24Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.052Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts29Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts240Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Ciprian Costin  (ciprian.costin@pqab.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-073475-01

EUSELI2-00335607
Í%R%^ÂÂÅBq}Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Höör, Sågen

PQ Geoteknik & Miljö AB

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05120583Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,1

CC

2016-03-16

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-12

Utskriftsdatum: 2016-05-16

Provmärkning: PQ5

Provtagningsplats: Höör, Sågen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.12Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.072Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.042Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.054Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.69Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.061Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.61Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.46Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.9Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.1Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.93Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.2Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts3.1Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts34Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts7.2Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-073475-01

Í%R%^ÂÂÅBq}Î

EUSELI2-00335607

mg/kg Ts5.5Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.0Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.7Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts17Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts41Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Ciprian Costin  (ciprian.costin@pqab.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-073476-01

EUSELI2-00335607
Í%R%^ÂÂÅBrÊÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Höör, Sågen

PQ Geoteknik & Miljö AB

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05120584Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,1

CC

2016-03-16

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-12

Utskriftsdatum: 2016-05-16

Provmärkning: PQ6

Provtagningsplats: Höör, Sågen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts33Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts7.7Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-073476-01

Í%R%^ÂÂÅBrÊÎ

EUSELI2-00335607

mg/kg Ts4.4Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.0Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts8.7Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts17Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts50Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Ciprian Costin  (ciprian.costin@pqab.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-080652-01

EUSELI2-00335615
Í%R%^ÂÂÆ2=3Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Höör, Sågen

PQ Geoteknik & Miljö AB

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05120617Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

CC

2016-03-16

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-12

Utskriftsdatum: 2016-05-25

Provmärkning: PQ2 0-0,6m

Provtagningsplats: Höör, Sågen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

% (m/m) Ts14.30Organisk halt a)*In acc. with NEN 575410%

% (m/m)60.80Torrsubstans a)*Intern metod2%

% (m/m) Ts8.0Fraktion < 2 μm (Lera) a)*Equiv. to NEN 5753

mg/kg Ts4.0Arsenik As a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

10%

mg/kg Ts<3.0Antimon Sb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

12%

mg/kg Ts140Barium Ba a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

11%

mg/kg Ts<1.0Beryllium Be a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

7.2%

mg/kg Ts1.1Kadmium Cd a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

14%

mg/kg Ts26Krom Cr a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

8%

mg/kg Ts5.9Kobolt Co a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

8.2%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

12%

mg/kg Ts0.081Kvicksilver Hg a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

8.8%

mg/kg Ts25Bly Pb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

9.4%

mg/kg Ts<1.0Molybden Mo a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

10%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

11%

mg/kg Ts<5.0Selen Se a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

8.8%

mg/kg Ts<5.0Tenn Sn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

8%

mg/kg Ts35Vanadin V a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

8%

mg/kg Ts150Zink Zn a)*according  DIN EN ISO 10%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-080652-01

Í%R%^ÂÂÆ2=3Î

EUSELI2-00335615

17294-2

mg/kg Ts<0.01Fenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.01o-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.01m-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.01p-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.012,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.012,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.012,6-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.013,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.02o-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.01m-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.01Tymol a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.014-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.01Naftalen a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<0.01Acenaftylen a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<0.01Acenaften a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.01Fluoren a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts0.04Fenantren a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.01Antracen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts0.04Fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT4%

mg/kg Ts0.04Pyren a)*Internal Method TerrAttesT4%

mg/kg Ts0.02Benso(a)antracen a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts0.04Krysen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts0.07Benso(b)fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts0.01Benso(k)fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts0.01Benso(a)pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.01Dibenso(a,h)antracen a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts0.02Benso(g,h,i)perylen a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts0.02Indeno(1,2,3-cd)pyren a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts0.2S:a PAH 10 (enl. holländska VROM) a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts0.31S:a PAH 16 (enl. US EPA) a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<0.05Tetraklormetan a)*Internal Method TerrAttesT26%

mg/kg Ts<0.11,2-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT20%

mg/kg Ts<0.051,1,1-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT20%

mg/kg Ts<0.051,1,2-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.051,1,1,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.051,1,2,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<0.2Trikloreten a)*Internal Method TerrAttesT18%

mg/kg Ts<0.2Tetrakloreten a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.051,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT20%

mg/kg Ts<0.051,3-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.051,2,3-Triklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.11,1-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT26%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-080652-01

Í%R%^ÂÂÆ2=3Î

EUSELI2-00335615

mg/kg Ts<0.05cis-1,3-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<0.05trans-1,3-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<0.05Dibrommetan a)*Internal Method TerrAttesT18%

mg/kg Ts<0.051,2-Dibrometan a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.05Tribrommetan a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.1Bromdiklormetan a)*Internal Method TerrAttesT18%

mg/kg Ts<0.05Dibromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT20%

mg/kg Ts<0.051,2-Dibrom-3-klorpropan a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.05Brombensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<0.01Monoklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.011,2-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.011,3-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.011,4-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.011,2,3-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.011,2,4-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.0031,3,5-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0031,2,3,4-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0021,2,3,5/1,2,4,5-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.002Pentaklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.002Hexaklorobensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.01o-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

mg/kg Ts<0.01m-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.01p-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.0022,3-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0012,4/2,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.0012,6-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.0023,4-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0013,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.012,3,4-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0012,3,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0012,3,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0012,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.0012,4,6-Triklorofenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0023,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.0022,3,4,5-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.012,3,4,6-/2,3,5,6-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts0.001Pentaklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT20%

mg/kg Ts<0.0014-Klor-3-metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.002PCB 28 a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.002PCB 52 a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.002PCB 101 a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.002PCB 118 a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005PCB 138 a)*Internal Method TerrAttesT8%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg Ts<0.005PCB 153 a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.002PCB 180 a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.01o/p-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.01m-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.012,3-/3,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.022,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.012,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.023,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.012-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.014-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.0051-Klornaftalen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts0.0034,4-DDE a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.001DDE-o,p a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts0.0024,4-DDT a)*Internal Method TerrAttesT18%

mg/kg Ts<0.0014,4-DDD/2,4-DDT a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.001DDD-o,p a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts0.005DDT (total) a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<0.002Aldrin a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<0.002Dieldrin a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005Endrin a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.05HCH, alpha- a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005HCH-beta a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.005HCH,gamma- (Lindane) a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.02HCH-delta a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.01Endosulfan-alpha a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.02Endosulfansulphate-alpha a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.002Chlordane-alpha a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.002Chlordane-gamma a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.002Heptachlor a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005Heptachlor epoxide a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.002Hexachlorobutadiene (HCBD) a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005Isodrin a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005Telodrin a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005Tetradifon a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.005Azinphos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT32%

mg/kg Ts<0.005Azinphos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT26%

mg/kg Ts<0.02Bromophos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT32%

mg/kg Ts<0.02Bromophos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.01Chlorpyrifos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.01Chlorpyrifos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.005Coumaphos a)*Internal Method TerrAttesT20%

mg/kg Ts<0.02S:a Demeton a)*Internal Method TerrAttesT24%

mg/kg Ts<0.005Diazinon a)*Internal Method TerrAttesT6%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg Ts<0.02Disulfoton a)*Internal Method TerrAttesT18%

mg/kg Ts<0.005Fenitrothion a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.002Fenthion a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005Malathion a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<0.005Parathion a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.01Parathion-methyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.005Pyrazophos a)*Internal Method TerrAttesT30%

mg/kg Ts<0.02Triazofos a)*Internal Method TerrAttesT32%

mg/kg Ts<0.01Ametryn a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.02Atrazine a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.02Cyanazine a)*Internal Method TerrAttesT36%

mg/kg Ts<0.005Desmetryn a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.02Prometryn a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.02Propazin a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.02Simazine a)*Internal Method TerrAttesT30%

mg/kg Ts<0.02Terbuthylazine a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.05Terbutryn a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.005Bifenthrin a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.05Cypermetrin (A,B,C,D) a)*Internal Method TerrAttesT38%

mg/kg Ts<0.01Deltamethrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

mg/kg Ts<0.01Permetrin (A,B) a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.02Propachlor a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.005Trifluralin a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.005Biphenyl a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.1Nitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.01Dibenzo(b,d)furan a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.2Dimetylftalat (DMP) a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.2Dietylftalat a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.5Diisobutylftalat a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.5Dibutylftalat a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.2Butylbensylftalat a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.2Di(2-etylhexyl) ftalat (DEHP) a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<0.2Di-n-oktylftalat (DNOP) a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<3.0TPH C10-C12 a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<5.0TPH C12-C16 a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<6.0TPH (C16-C21) a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<12TPH C21-C30 a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<6.0TPH C30-C35 a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts8.5TPH C35-C40 a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<38S:a TPH (C10-C40) a)*Internal Method TerrAttesT38%

mg/kg Ts<0.1Bensen a)*Internal Method TerrAttesT40%

mg/kg Ts<0.2Etylbensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.2Toluen a)*Internal Method TerrAttesT14%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg Ts<0.2o-Xylen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.1m+p-Xylen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.2Styren a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.051,2,4-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.051,3,5-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.05Propylbensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.05iso-Propylbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.05n-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.05sec-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.05tert-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.05p-Isopropyltoluen a)*Internal Method TerrAttesT14%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

Kopia till:

Ciprian Costin  (ciprian.costin@pqab.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-080653-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Höör, Sågen

PQ Geoteknik & Miljö AB

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05120618Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

CC

2016-03-16

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-12

Utskriftsdatum: 2016-05-25

Provmärkning: PQ2 0,6-1,0m

Provtagningsplats: Höör, Sågen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

% (m/m) Ts15.00Organisk halt a)*In acc. with NEN 575410%

% (m/m)64.30Torrsubstans a)*Intern metod2%

% (m/m) Ts5.9Fraktion < 2 μm (Lera) a)*Equiv. to NEN 5753

mg/kg Ts4.4Arsenik As a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

10%

mg/kg Ts<3.0Antimon Sb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

12%

mg/kg Ts86Barium Ba a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

11%

mg/kg Ts<1.0Beryllium Be a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

7.2%

mg/kg Ts0.42Kadmium Cd a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

14%

mg/kg Ts18Krom Cr a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

8%

mg/kg Ts5.1Kobolt Co a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

8.2%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

12%

mg/kg Ts0.082Kvicksilver Hg a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

8.8%

mg/kg Ts23Bly Pb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

9.4%

mg/kg Ts2.0Molybden Mo a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

10%

mg/kg Ts10Nickel Ni a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

11%

mg/kg Ts<5.0Selen Se a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

8.8%

mg/kg Ts<5.0Tenn Sn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

8%

mg/kg Ts49Vanadin V a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

8%

mg/kg Ts45Zink Zn a)*according  DIN EN ISO 10%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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17294-2

mg/kg Ts<0.01Fenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.01o-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.01m-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.01p-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.012,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.012,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.012,6-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.013,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.02o-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.01m-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.01Tymol a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.014-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.01Naftalen a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<0.01Acenaftylen a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<0.01Acenaften a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.01Fluoren a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.01Fenantren a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.01Antracen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts0.02Fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT4%

mg/kg Ts0.02Pyren a)*Internal Method TerrAttesT4%

mg/kg Ts<0.01Benso(a)antracen a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts0.02Krysen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts0.05Benso(b)fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts0.01Benso(k)fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.01Benso(a)pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.01Dibenso(a,h)antracen a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts0.02Benso(g,h,i)perylen a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts0.02Indeno(1,2,3-cd)pyren a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts0.09S:a PAH 10 (enl. holländska VROM) a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts0.16S:a PAH 16 (enl. US EPA) a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<0.05Tetraklormetan a)*Internal Method TerrAttesT26%

mg/kg Ts<0.11,2-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT20%

mg/kg Ts<0.051,1,1-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT20%

mg/kg Ts<0.051,1,2-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.051,1,1,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.051,1,2,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<0.2Trikloreten a)*Internal Method TerrAttesT18%

mg/kg Ts<0.2Tetrakloreten a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.051,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT20%

mg/kg Ts<0.051,3-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.051,2,3-Triklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.11,1-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT26%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg Ts<0.05cis-1,3-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<0.05trans-1,3-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<0.05Dibrommetan a)*Internal Method TerrAttesT18%

mg/kg Ts<0.051,2-Dibrometan a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.05Tribrommetan a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.1Bromdiklormetan a)*Internal Method TerrAttesT18%

mg/kg Ts<0.05Dibromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT20%

mg/kg Ts<0.051,2-Dibrom-3-klorpropan a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.05Brombensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<0.01Monoklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.011,2-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.011,3-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.011,4-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.011,2,3-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.011,2,4-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.0031,3,5-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0031,2,3,4-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0021,2,3,5/1,2,4,5-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.002Pentaklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.002Hexaklorobensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.01o-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

mg/kg Ts<0.01m-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.01p-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.0022,3-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0012,4/2,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.0012,6-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.0023,4-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0013,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.012,3,4-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0012,3,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0012,3,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0012,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.0012,4,6-Triklorofenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0023,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.0022,3,4,5-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.012,3,4,6-/2,3,5,6-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.001Pentaklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT20%

mg/kg Ts<0.0014-Klor-3-metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.002PCB 28 a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.002PCB 52 a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.002PCB 101 a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.002PCB 118 a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005PCB 138 a)*Internal Method TerrAttesT8%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.005PCB 153 a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.002PCB 180 a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.01o/p-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.01m-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.012,3-/3,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.022,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.012,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.023,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.012-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.014-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.0051-Klornaftalen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts0.0024,4-DDE a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.001DDE-o,p a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.0024,4-DDT a)*Internal Method TerrAttesT18%

mg/kg Ts0.0024,4-DDD/2,4-DDT a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.001DDD-o,p a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts0.004DDT (total) a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<0.002Aldrin a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<0.002Dieldrin a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005Endrin a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.05HCH, alpha- a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005HCH-beta a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.005HCH,gamma- (Lindane) a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.02HCH-delta a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.01Endosulfan-alpha a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.02Endosulfansulphate-alpha a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.002Chlordane-alpha a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.002Chlordane-gamma a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.002Heptachlor a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005Heptachlor epoxide a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.002Hexachlorobutadiene (HCBD) a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005Isodrin a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005Telodrin a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005Tetradifon a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.005Azinphos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT32%

mg/kg Ts<0.005Azinphos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT26%

mg/kg Ts<0.02Bromophos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT32%

mg/kg Ts<0.02Bromophos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.01Chlorpyrifos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.01Chlorpyrifos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.005Coumaphos a)*Internal Method TerrAttesT20%

mg/kg Ts<0.02S:a Demeton a)*Internal Method TerrAttesT24%

mg/kg Ts<0.005Diazinon a)*Internal Method TerrAttesT6%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.02Disulfoton a)*Internal Method TerrAttesT18%

mg/kg Ts<0.005Fenitrothion a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.002Fenthion a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005Malathion a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<0.005Parathion a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.01Parathion-methyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.005Pyrazophos a)*Internal Method TerrAttesT30%

mg/kg Ts<0.02Triazofos a)*Internal Method TerrAttesT32%

mg/kg Ts<0.01Ametryn a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.02Atrazine a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.02Cyanazine a)*Internal Method TerrAttesT36%

mg/kg Ts<0.005Desmetryn a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.02Prometryn a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.02Propazin a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.02Simazine a)*Internal Method TerrAttesT30%

mg/kg Ts<0.02Terbuthylazine a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.05Terbutryn a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.005Bifenthrin a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.05Cypermetrin (A,B,C,D) a)*Internal Method TerrAttesT38%

mg/kg Ts<0.01Deltamethrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

mg/kg Ts<0.01Permetrin (A,B) a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.02Propachlor a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.005Trifluralin a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.005Biphenyl a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.1Nitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.01Dibenzo(b,d)furan a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.2Dimetylftalat (DMP) a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.2Dietylftalat a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.5Diisobutylftalat a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.5Dibutylftalat a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.2Butylbensylftalat a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.2Di(2-etylhexyl) ftalat (DEHP) a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<0.2Di-n-oktylftalat (DNOP) a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<3.0TPH C10-C12 a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<5.0TPH C12-C16 a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<6.0TPH (C16-C21) a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<12TPH C21-C30 a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts6.1TPH C30-C35 a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<6.0TPH C35-C40 a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<38S:a TPH (C10-C40) a)*Internal Method TerrAttesT38%

mg/kg Ts<0.1Bensen a)*Internal Method TerrAttesT40%

mg/kg Ts<0.2Etylbensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.2Toluen a)*Internal Method TerrAttesT14%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.2o-Xylen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.1m+p-Xylen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.2Styren a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.051,2,4-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.051,3,5-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.05Propylbensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.05iso-Propylbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.05n-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.05sec-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.05tert-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.05p-Isopropyltoluen a)*Internal Method TerrAttesT14%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

Kopia till:

Ciprian Costin  (ciprian.costin@pqab.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-078830-01

EUSELI2-00336140
Í%R%^ÂÂÅÅÂjÎ

Analysrapport

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05140078Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

11,0

BB

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-05-13

Utskriftsdatum: 2016-05-23

Provmärkning: PQ1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C20.1Mättemperatur (pH) a)*

6.4pH a)*0.31%

1.116Constante massa a)*ISO 7888

µS/cm850Konduktivitet a)*ISO 78885%

mS/m85Ledningsförmåga 25°C a)*ISO 7888

mS/m77Konduktivitet a)*ISO 7888

°C20.0Mätning av temperatur a)*ISO 7888

µg/l<0.10Bensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Etylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Toluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10o-Xylen a)*

µg/l<0.10m+p-Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Styren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3,5-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Propylbensen a)*

µg/l<0.10iso-Propylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10n-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10sec-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10tert-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10p-Isopropyltoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l0.73Klormetan a)*

µg/l<0.20Diklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Vinylklorid a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10trans-1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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µg/l<0.10cis-1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101-Kloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Fluorotriklormetan (CFC-11) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Triklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tetraklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Trikloretaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Tetrakloretaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Trikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tetrakloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.102,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorpropan a)*

µg/l<0.101,1-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dichlorpropen, cis a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Diklorpropen, trans a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a 1,3-Diklorpropener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Metylbromid a)*

µg/l<0.10Bromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrometan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tribrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Bromdiklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrom-3-klorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Brombensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l3.4Arsenik As a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5.2%

µg/l<5.0Antimon Sb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

15%

µg/l190Barium Ba a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

3.4%

µg/l<1.0Beryllium Be a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

7.4%

µg/l<0.40Kadmium Cd a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l2.1Krom Cr a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5%

µg/l7.7Kobolt Co a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5%

µg/l6.2Koppar Cu a)*according  DIN EN ISO 4.4%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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17294-2

µg/l<0.040Kvicksilver Hg a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

15%

µg/l<3.0Bly Pb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4%

µg/l2.8Molybden Mo a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l7.5Nickel Ni a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<5.0Selen Se a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

9.8%

µg/l<5.0Tenn Sn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

6.6%

µg/l13Vanadin V a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5.8%

µg/l19Zink Zn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4%

µg/l<0.5Fenol a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.30o-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.303-Metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.204-Metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.80Kresoler a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.022,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT30%

µg/l<0.032,6-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.023,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.03o-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.02m-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.01Tymol a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.024-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.4Naftalen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04Acenaftylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Acenaften a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.01Fluoren a)*Internal Method TerrAttesT4%

µg/l<0.02Fenantren a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.01Antracen a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.02Fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.06Pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.04Benso(a)antracen a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.02Krysen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06Benso(b,k)fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.1Benso(a)pyren a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Dibenso(a,h)antracen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1Benso(g,h,i)perylen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06Indeno(1,2,3-cd)pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<1.1S:a PAH 16 (enl. US EPA) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.050Klorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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<0.10
µg/l<0.101,3-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,4-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.30S:a Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0101,3,5-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.21S:a Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0201,2,3,4-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0201,2,3,5/1,2,4,5-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.040S:a Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.010Pentaklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.030Hexaklorobensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024-Klor-3-metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1o-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02m-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02p-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14Monoklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,4/2,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.032,6-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.023,4-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.033,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11Diklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,4-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,5-/2,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.052,4,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.013,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11Triklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,4,5-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0202,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.03Tetraklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.010Pentaklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 28 a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.01PCB 52 a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.01PCB 101 a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.01PCB 118 a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.01PCB 138 a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.01PCB 153 a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.01PCB 180 a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06S:a PCB 6 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07S:a PCB (7st) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20o/p-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT38%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.20m-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT38%

µg/l<0.40S:a Monoklornitrobensener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.12,3-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.13,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.063,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.46S:a Diklornitrobensener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.021-Klornaftalen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2S:a Klortoluener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.014,4-DDE a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01DDE-o,p a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.204,4-DDT a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024,4 -DDD/2,4 -DDT a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.01DDD-o,p a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.25Not Translated <DDD, DDE, DDT> a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Aldrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Dieldrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Endrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.06S:a Driner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.08HCH, alpha- a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.07HCH-beta a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.10HCH,gamma- (Lindane) a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.04HCH-delta a)*Internal Method TerrAttesT6%

µg/l<0.29S:a HCH a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.05Endosulfan-alpha a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.03Endosulfansulphate-alpha a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.01Chlordane-alpha a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.01Chlordane-gamma a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.02S:a Klordaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Heptachlor a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.03Heptachlor epoxide a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.10Hexachlorobutadiene (HCBD) a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.10Isodrin a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.07Telodrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.07Tetradifon a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.1Azinphos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.07Azinphos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.07Bromophos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.06Bromophos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.06Chlorpyrifos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT8%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.1Chlorpyrifos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.02Coumaphos a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1S:a Demeton a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.04Diazinon a)*Internal Method TerrAttesT6%

µg/l<0.1Dichlorvos a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.04Disulfoton a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.1Fenitrothion a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.1Fenthion a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1Malathion a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.2Parathion a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.2Parathion-methyl a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.2Pyrazophos a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.2Triazofos a)*Internal Method TerrAttesT22%

µg/l<0.10Ametryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Atrazine a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.1Cyanazine a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.10Desmetryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.10Prometryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Propazin a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.20Simazine a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.06Terbuthylazine a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.10Terbutryn a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.08Bifenthrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.10Carbaryl a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.20Cypermethrin A,B, C och D a)*Internal Method TerrAttesT22%

µg/l<0.20Deltamethrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.10Linuron a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.06Permethrin A a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.06Permethrin B a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.12S:a Permetrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Propachlor a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Trifluralin a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.01Biphenyl a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.3Nitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.1Dibenzo(b,d)furan a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l15TPH C10-C12 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<15TPH C12-C16 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l28TPH (C16-C21) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l29TPH C21-C30 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH C30-C35 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH C35-C40 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<100S:a TPH (C10-C40) a)*Internal Method TerrAttesT29%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 7 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-078831-01

EUSELI2-00336140
Í%R%^ÂÂÅÅ!sÎ

Analysrapport

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05140079Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

11,0

BB

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-05-13

Utskriftsdatum: 2016-05-23

Provmärkning: PQ2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C20.0Mättemperatur (pH) a)*

6.2pH a)*0.31%

1.116Constante massa a)*ISO 7888

µS/cm350Konduktivitet a)*ISO 78885%

mS/m35Ledningsförmåga 25°C a)*ISO 7888

mS/m32Konduktivitet a)*ISO 7888

°C20.0Mätning av temperatur a)*ISO 7888

µg/l<0.10Bensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Etylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Toluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10o-Xylen a)*

µg/l<0.10m+p-Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Styren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3,5-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Propylbensen a)*

µg/l<0.10iso-Propylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10n-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10sec-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10tert-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10p-Isopropyltoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Klormetan a)*

µg/l<0.20Diklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Vinylklorid a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10trans-1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.10cis-1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101-Kloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Fluorotriklormetan (CFC-11) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Triklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tetraklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Trikloretaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Tetrakloretaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Trikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tetrakloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.102,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorpropan a)*

µg/l<0.101,1-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dichlorpropen, cis a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Diklorpropen, trans a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a 1,3-Diklorpropener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Metylbromid a)*

µg/l<0.10Bromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrometan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tribrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Bromdiklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrom-3-klorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Brombensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<3.0Arsenik As a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5.2%

µg/l<5.0Antimon Sb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

15%

µg/l85Barium Ba a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

3.4%

µg/l<1.0Beryllium Be a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

7.4%

µg/l0.68Kadmium Cd a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<2.0Krom Cr a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5%

µg/l5.8Kobolt Co a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5%

µg/l<3.0Koppar Cu a)*according  DIN EN ISO 4.4%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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17294-2

µg/l<0.040Kvicksilver Hg a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

15%

µg/l<3.0Bly Pb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4%

µg/l<2.0Molybden Mo a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l5.7Nickel Ni a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<5.0Selen Se a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

9.8%

µg/l<5.0Tenn Sn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

6.6%

µg/l<2.0Vanadin V a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5.8%

µg/l14Zink Zn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4%

µg/l<0.5Fenol a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.30o-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.303-Metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.204-Metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.80Kresoler a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.022,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT30%

µg/l<0.032,6-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.023,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.03o-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.02m-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.01Tymol a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.024-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.4Naftalen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04Acenaftylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Acenaften a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.01Fluoren a)*Internal Method TerrAttesT4%

µg/l<0.02Fenantren a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.01Antracen a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.02Fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.06Pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.04Benso(a)antracen a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.02Krysen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06Benso(b,k)fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.1Benso(a)pyren a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Dibenso(a,h)antracen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1Benso(g,h,i)perylen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06Indeno(1,2,3-cd)pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<1.1S:a PAH 16 (enl. US EPA) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.050Klorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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<0.10
µg/l<0.101,3-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,4-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.30S:a Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0101,3,5-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.21S:a Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0201,2,3,4-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0201,2,3,5/1,2,4,5-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.040S:a Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.010Pentaklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.030Hexaklorobensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024-Klor-3-metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1o-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02m-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02p-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14Monoklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,4/2,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.032,6-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.023,4-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.033,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11Diklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,4-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,5-/2,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.052,4,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.013,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11Triklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,4,5-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0202,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.03Tetraklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.010Pentaklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 28 a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.01PCB 52 a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.01PCB 101 a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.01PCB 118 a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.01PCB 138 a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.01PCB 153 a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.01PCB 180 a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06S:a PCB 6 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07S:a PCB (7st) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20o/p-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT38%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.20m-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT38%

µg/l<0.40S:a Monoklornitrobensener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.12,3-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.13,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.063,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.46S:a Diklornitrobensener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.021-Klornaftalen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2S:a Klortoluener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.014,4-DDE a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01DDE-o,p a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.204,4-DDT a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024,4 -DDD/2,4 -DDT a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.01DDD-o,p a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.25Not Translated <DDD, DDE, DDT> a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Aldrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Dieldrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Endrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.06S:a Driner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.08HCH, alpha- a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.07HCH-beta a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.10HCH,gamma- (Lindane) a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.04HCH-delta a)*Internal Method TerrAttesT6%

µg/l<0.29S:a HCH a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.05Endosulfan-alpha a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.03Endosulfansulphate-alpha a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.01Chlordane-alpha a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.01Chlordane-gamma a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.02S:a Klordaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Heptachlor a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.03Heptachlor epoxide a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.10Hexachlorobutadiene (HCBD) a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.10Isodrin a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.07Telodrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.07Tetradifon a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.1Azinphos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.07Azinphos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.07Bromophos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.06Bromophos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.06Chlorpyrifos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT8%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.1Chlorpyrifos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.02Coumaphos a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1S:a Demeton a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.04Diazinon a)*Internal Method TerrAttesT6%

µg/l<0.1Dichlorvos a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.04Disulfoton a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.1Fenitrothion a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.1Fenthion a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1Malathion a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.2Parathion a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.2Parathion-methyl a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.2Pyrazophos a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.2Triazofos a)*Internal Method TerrAttesT22%

µg/l<0.10Ametryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Atrazine a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.1Cyanazine a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.10Desmetryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.10Prometryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Propazin a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.20Simazine a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.06Terbuthylazine a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.10Terbutryn a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.08Bifenthrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.10Carbaryl a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.20Cypermethrin A,B, C och D a)*Internal Method TerrAttesT22%

µg/l<0.20Deltamethrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.10Linuron a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.06Permethrin A a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.06Permethrin B a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.12S:a Permetrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Propachlor a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Trifluralin a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.01Biphenyl a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.3Nitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.1Dibenzo(b,d)furan a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l10TPH C10-C12 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<15TPH C12-C16 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<15TPH (C16-C21) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l23TPH C21-C30 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH C30-C35 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH C35-C40 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<100S:a TPH (C10-C40) a)*Internal Method TerrAttesT29%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 7 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-078832-01
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Analysrapport

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05140080Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

11,0

BB

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-05-13

Utskriftsdatum: 2016-05-23

Provmärkning: PQ3

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C20.2Mättemperatur (pH) a)*

6.7pH a)*0.31%

1.113Constante massa a)*ISO 7888

µS/cm460Konduktivitet a)*ISO 78885%

mS/m46Ledningsförmåga 25°C a)*ISO 7888

mS/m42Konduktivitet a)*ISO 7888

°C20.1Mätning av temperatur a)*ISO 7888

µg/l<0.10Bensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Etylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Toluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10o-Xylen a)*

µg/l<0.10m+p-Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Styren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3,5-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Propylbensen a)*

µg/l<0.10iso-Propylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10n-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10sec-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10tert-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10p-Isopropyltoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Klormetan a)*

µg/l<0.20Diklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Vinylklorid a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10trans-1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.10cis-1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101-Kloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Fluorotriklormetan (CFC-11) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Triklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tetraklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Trikloretaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Tetrakloretaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Trikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tetrakloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.102,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorpropan a)*

µg/l<0.101,1-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dichlorpropen, cis a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Diklorpropen, trans a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a 1,3-Diklorpropener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Metylbromid a)*

µg/l<0.10Bromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrometan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tribrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Bromdiklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrom-3-klorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Brombensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<3.0Arsenik As a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5.2%

µg/l<5.0Antimon Sb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

15%

µg/l75Barium Ba a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

3.4%

µg/l<1.0Beryllium Be a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

7.4%

µg/l<0.40Kadmium Cd a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<2.0Krom Cr a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5%

µg/l<1.0Kobolt Co a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5%

µg/l<3.0Koppar Cu a)*according  DIN EN ISO 4.4%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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17294-2

µg/l<0.040Kvicksilver Hg a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

15%

µg/l<3.0Bly Pb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4%

µg/l<2.0Molybden Mo a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<2.0Nickel Ni a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<5.0Selen Se a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

9.8%

µg/l<5.0Tenn Sn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

6.6%

µg/l2.4Vanadin V a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5.8%

µg/l<5.0Zink Zn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4%

µg/l<0.5Fenol a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.30o-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.303-Metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.204-Metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.80Kresoler a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.022,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT30%

µg/l<0.032,6-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.023,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.03o-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.02m-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.01Tymol a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.024-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.4Naftalen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04Acenaftylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Acenaften a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.01Fluoren a)*Internal Method TerrAttesT4%

µg/l<0.02Fenantren a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.01Antracen a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.02Fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.06Pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.04Benso(a)antracen a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.02Krysen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06Benso(b,k)fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.1Benso(a)pyren a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Dibenso(a,h)antracen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1Benso(g,h,i)perylen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06Indeno(1,2,3-cd)pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<1.1S:a PAH 16 (enl. US EPA) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.050Klorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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<0.10
µg/l<0.101,3-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,4-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.30S:a Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0101,3,5-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.21S:a Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0201,2,3,4-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0201,2,3,5/1,2,4,5-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.040S:a Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.010Pentaklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.030Hexaklorobensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024-Klor-3-metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1o-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02m-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02p-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14Monoklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,4/2,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.032,6-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.023,4-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.033,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11Diklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,4-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,5-/2,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.052,4,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.013,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11Triklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,4,5-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0202,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.03Tetraklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.010Pentaklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 28 a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.01PCB 52 a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.01PCB 101 a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.01PCB 118 a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.01PCB 138 a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.01PCB 153 a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.01PCB 180 a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06S:a PCB 6 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07S:a PCB (7st) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20o/p-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT38%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.20m-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT38%

µg/l<0.40S:a Monoklornitrobensener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.12,3-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.13,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.063,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.46S:a Diklornitrobensener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.021-Klornaftalen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2S:a Klortoluener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.014,4-DDE a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01DDE-o,p a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.204,4-DDT a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024,4 -DDD/2,4 -DDT a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.01DDD-o,p a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.25Not Translated <DDD, DDE, DDT> a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Aldrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Dieldrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Endrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.06S:a Driner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.08HCH, alpha- a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.07HCH-beta a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.10HCH,gamma- (Lindane) a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.04HCH-delta a)*Internal Method TerrAttesT6%

µg/l<0.29S:a HCH a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.05Endosulfan-alpha a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.03Endosulfansulphate-alpha a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.01Chlordane-alpha a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.01Chlordane-gamma a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.02S:a Klordaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Heptachlor a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.03Heptachlor epoxide a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.10Hexachlorobutadiene (HCBD) a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.10Isodrin a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.07Telodrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.07Tetradifon a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.1Azinphos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.07Azinphos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.07Bromophos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.06Bromophos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.06Chlorpyrifos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT8%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 7

Förklaringar
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µg/l<0.1Chlorpyrifos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.02Coumaphos a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1S:a Demeton a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.04Diazinon a)*Internal Method TerrAttesT6%

µg/l<0.1Dichlorvos a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.04Disulfoton a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.1Fenitrothion a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.1Fenthion a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1Malathion a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.2Parathion a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.2Parathion-methyl a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.2Pyrazophos a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.2Triazofos a)*Internal Method TerrAttesT22%

µg/l<0.10Ametryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Atrazine a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.1Cyanazine a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.10Desmetryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.10Prometryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Propazin a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.20Simazine a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.06Terbuthylazine a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.10Terbutryn a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.08Bifenthrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.10Carbaryl a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.20Cypermethrin A,B, C och D a)*Internal Method TerrAttesT22%

µg/l<0.20Deltamethrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.10Linuron a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.06Permethrin A a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.06Permethrin B a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.12S:a Permetrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Propachlor a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Trifluralin a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.01Biphenyl a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.3Nitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.1Dibenzo(b,d)furan a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<10TPH C10-C12 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<15TPH C12-C16 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<15TPH (C16-C21) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH C21-C30 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH C30-C35 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH C35-C40 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<100S:a TPH (C10-C40) a)*Internal Method TerrAttesT29%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 7
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 7 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Í%R%^ÂÂÅÅ#ÉÎ

Analysrapport

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05140081Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

11,0

BB

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-05-13

Utskriftsdatum: 2016-05-23

Provmärkning: PQ4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C20.2Mättemperatur (pH) a)*

6.5pH a)*0.31%

1.113Constante massa a)*ISO 7888

µS/cm710Konduktivitet a)*ISO 78885%

mS/m71Ledningsförmåga 25°C a)*ISO 7888

mS/m63Konduktivitet a)*ISO 7888

°C20.1Mätning av temperatur a)*ISO 7888

µg/l<0.10Bensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Etylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Toluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10o-Xylen a)*

µg/l<0.10m+p-Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Styren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3,5-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Propylbensen a)*

µg/l<0.10iso-Propylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10n-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10sec-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10tert-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10p-Isopropyltoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l1.3Klormetan a)*

µg/l<0.20Diklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Vinylklorid a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10trans-1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.10cis-1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101-Kloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Fluorotriklormetan (CFC-11) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Triklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tetraklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Trikloretaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Tetrakloretaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Trikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l5.3Tetrakloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.102,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorpropan a)*

µg/l<0.101,1-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dichlorpropen, cis a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Diklorpropen, trans a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a 1,3-Diklorpropener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Metylbromid a)*

µg/l<0.10Bromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrometan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tribrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Bromdiklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrom-3-klorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Brombensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<3.0Arsenik As a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5.2%

µg/l<5.0Antimon Sb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

15%

µg/l37Barium Ba a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

3.4%

µg/l<1.0Beryllium Be a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

7.4%

µg/l<0.40Kadmium Cd a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<2.0Krom Cr a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5%

µg/l<1.0Kobolt Co a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5%

µg/l<3.0Koppar Cu a)*according  DIN EN ISO 4.4%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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17294-2

µg/l<0.040Kvicksilver Hg a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

15%

µg/l<3.0Bly Pb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4%

µg/l<2.0Molybden Mo a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<2.0Nickel Ni a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<5.0Selen Se a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

9.8%

µg/l<5.0Tenn Sn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

6.6%

µg/l<2.0Vanadin V a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5.8%

µg/l<5.0Zink Zn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4%

µg/l<5.0Fenol a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<3.0o-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<3.03-Metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<2.04-Metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<8.0Kresoler a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.202,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.202,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT30%

µg/l<0.302,6-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.203,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.30o-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.20m-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.10Tymol a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.204-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<4.0Naftalen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l1.1Acenaftylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<1.0Acenaften a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l0.19Fluoren a)*Internal Method TerrAttesT4%

µg/l4.1Fenantren a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l0.85Antracen a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l10.0Fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l7.5Pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l3.1Benso(a)antracen a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l3.9Krysen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l7.9Benso(b,k)fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l3.5Benso(a)pyren a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.8Dibenso(a,h)antracen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l2.4Benso(g,h,i)perylen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l2.3Indeno(1,2,3-cd)pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l47S:a PAH 16 (enl. US EPA) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.050Klorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 7

Förklaringar
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<0.10
µg/l<0.101,3-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,4-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.30S:a Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<1.01,2,3-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<1.01,2,4-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3,5-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<2.1S:a Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.201,2,3,4-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.201,2,3,5/1,2,4,5-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.40S:a Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Pentaklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.30Hexaklorobensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.204-Klor-3-metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<1.0o-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20m-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20p-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<1.4Monoklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.202,3-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.102,4/2,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.302,6-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.203,4-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.303,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<1.1Diklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.202,3,4-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.202,3,5-/2,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.102,3,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.502,4,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.103,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<1.1Triklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.102,3,4,5-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.202,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.30Tetraklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Pentaklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10PCB 28 a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.10PCB 52 a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.10PCB 101 a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.10PCB 118 a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.10PCB 138 a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.10PCB 153 a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.10PCB 180 a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.60S:a PCB 6 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.70S:a PCB (7st) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<2.0o/p-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT38%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<2.0m-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT38%

µg/l<4.0S:a Monoklornitrobensener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<1.02,3-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<1.02,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<1.02,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<1.03,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.603,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<4.6S:a Diklornitrobensener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.201-Klornaftalen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2S:a Klortoluener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.104,4-DDE a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10DDE-o,p a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<2.04,4-DDT a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.204,4 -DDD/2,4 -DDT a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.10DDD-o,p a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<2.5Not Translated <DDD, DDE, DDT> a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Aldrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.20Dieldrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.20Endrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.60S:a Driner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.80HCH, alpha- a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.70HCH-beta a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<1.0HCH,gamma- (Lindane) a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.40HCH-delta a)*Internal Method TerrAttesT6%

µg/l<2.9S:a HCH a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.50Endosulfan-alpha a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.30Endosulfansulphate-alpha a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.10Chlordane-alpha a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.10Chlordane-gamma a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.20S:a Klordaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Heptachlor a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.30Heptachlor epoxide a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<1.0Hexachlorobutadiene (HCBD) a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<1.0Isodrin a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.70Telodrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.70Tetradifon a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<1.0Azinphos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.70Azinphos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.7Bromophos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.6Bromophos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.6Chlorpyrifos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT8%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<1.0Chlorpyrifos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.20Coumaphos a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<1.0S:a Demeton a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.4Diazinon a)*Internal Method TerrAttesT6%

µg/l<1.0Dichlorvos a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.40Disulfoton a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<1.0Fenitrothion a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<1.0Fenthion a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<1.0Malathion a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<2.0Parathion a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<2.0Parathion-methyl a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<2.0Pyrazophos a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<2.0Triazofos a)*Internal Method TerrAttesT22%

µg/l<1.0Ametryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.80Atrazine a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<1.0Cyanazine a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<1.0Desmetryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<1.0Prometryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.80Propazin a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<2.0Simazine a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.60Terbuthylazine a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<1.0Terbutryn a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.80Bifenthrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<1.0Carbaryl a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<2.0Cypermethrin A,B, C och D a)*Internal Method TerrAttesT22%

µg/l<2.0Deltamethrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<1.0Linuron a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.60Permethrin A a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.60Permethrin B a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<1.2S:a Permetrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Propachlor a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.20Trifluralin a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.10Biphenyl a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<3.0Nitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<1.0Dibenzo(b,d)furan a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<10TPH C10-C12 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l43TPH C12-C16 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l65TPH (C16-C21) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l190TPH C21-C30 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l89TPH C30-C35 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l35TPH C35-C40 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l430S:a TPH (C10-C40) a)*Internal Method TerrAttesT29%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 7 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-078834-01

EUSELI2-00336140
Í%R%^ÂÂÅÅ$'Î

Analysrapport

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05140082Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

11,0

BB

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-05-13

Utskriftsdatum: 2016-05-23

Provmärkning: PQ7 Ytvatten

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C20.1Mättemperatur (pH) a)*

7.2pH a)*0.31%

1.113Constante massa a)*ISO 7888

µS/cm200Konduktivitet a)*ISO 78885%

mS/m20Ledningsförmåga 25°C a)*ISO 7888

mS/m18Konduktivitet a)*ISO 7888

°C20.1Mätning av temperatur a)*ISO 7888

µg/l<0.10Bensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Etylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Toluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10o-Xylen a)*

µg/l<0.10m+p-Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Styren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3,5-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Propylbensen a)*

µg/l<0.10iso-Propylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10n-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10sec-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10tert-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10p-Isopropyltoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Klormetan a)*

µg/l<0.20Diklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Vinylklorid a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10trans-1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.10cis-1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101-Kloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Fluorotriklormetan (CFC-11) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Triklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tetraklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Trikloretaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Tetrakloretaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Trikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tetrakloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.102,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorpropan a)*

µg/l<0.101,1-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dichlorpropen, cis a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Diklorpropen, trans a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a 1,3-Diklorpropener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Metylbromid a)*

µg/l<0.10Bromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrometan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tribrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Bromdiklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrom-3-klorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Brombensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<3.0Arsenik As a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5.2%

µg/l<5.0Antimon Sb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

15%

µg/l19Barium Ba a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

3.4%

µg/l<1.0Beryllium Be a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

7.4%

µg/l<0.40Kadmium Cd a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<2.0Krom Cr a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5%

µg/l<1.0Kobolt Co a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5%

µg/l<3.0Koppar Cu a)*according  DIN EN ISO 4.4%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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17294-2

µg/l<0.040Kvicksilver Hg a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

15%

µg/l<3.0Bly Pb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4%

µg/l<2.0Molybden Mo a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<2.0Nickel Ni a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<5.0Selen Se a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

9.8%

µg/l<5.0Tenn Sn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

6.6%

µg/l<2.0Vanadin V a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5.8%

µg/l15Zink Zn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4%

µg/l<0.5Fenol a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.30o-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.303-Metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.204-Metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.80Kresoler a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.022,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT30%

µg/l<0.032,6-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.023,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.03o-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.02m-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.01Tymol a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.024-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.4Naftalen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04Acenaftylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Acenaften a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.01Fluoren a)*Internal Method TerrAttesT4%

µg/l<0.02Fenantren a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.01Antracen a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.02Fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.06Pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.04Benso(a)antracen a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.02Krysen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06Benso(b,k)fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.1Benso(a)pyren a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Dibenso(a,h)antracen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1Benso(g,h,i)perylen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06Indeno(1,2,3-cd)pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<1.1S:a PAH 16 (enl. US EPA) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.050Klorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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<0.10
µg/l<0.101,3-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,4-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.30S:a Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0101,3,5-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.21S:a Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0201,2,3,4-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0201,2,3,5/1,2,4,5-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.040S:a Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.010Pentaklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.030Hexaklorobensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024-Klor-3-metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1o-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02m-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02p-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14Monoklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,4/2,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.032,6-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.023,4-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.033,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11Diklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,4-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,5-/2,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.052,4,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.013,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11Triklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,4,5-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0202,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.03Tetraklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.010Pentaklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 28 a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.01PCB 52 a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.01PCB 101 a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.01PCB 118 a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.01PCB 138 a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.01PCB 153 a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.01PCB 180 a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06S:a PCB 6 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07S:a PCB (7st) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20o/p-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT38%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.20m-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT38%

µg/l<0.40S:a Monoklornitrobensener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.12,3-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.13,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.063,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.46S:a Diklornitrobensener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.021-Klornaftalen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2S:a Klortoluener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.014,4-DDE a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01DDE-o,p a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.204,4-DDT a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024,4 -DDD/2,4 -DDT a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.01DDD-o,p a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.25Not Translated <DDD, DDE, DDT> a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Aldrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Dieldrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Endrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.06S:a Driner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.08HCH, alpha- a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.07HCH-beta a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.10HCH,gamma- (Lindane) a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.04HCH-delta a)*Internal Method TerrAttesT6%

µg/l<0.29S:a HCH a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.05Endosulfan-alpha a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.03Endosulfansulphate-alpha a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.01Chlordane-alpha a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.01Chlordane-gamma a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.02S:a Klordaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Heptachlor a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.03Heptachlor epoxide a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.10Hexachlorobutadiene (HCBD) a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.10Isodrin a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.07Telodrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.07Tetradifon a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.1Azinphos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.07Azinphos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.07Bromophos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.06Bromophos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.06Chlorpyrifos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT8%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.1Chlorpyrifos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.02Coumaphos a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1S:a Demeton a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.04Diazinon a)*Internal Method TerrAttesT6%

µg/l<0.1Dichlorvos a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.04Disulfoton a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.1Fenitrothion a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.1Fenthion a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1Malathion a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.2Parathion a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.2Parathion-methyl a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.2Pyrazophos a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.2Triazofos a)*Internal Method TerrAttesT22%

µg/l<0.10Ametryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Atrazine a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.1Cyanazine a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.10Desmetryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.10Prometryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Propazin a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.20Simazine a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.06Terbuthylazine a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.10Terbutryn a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.08Bifenthrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.10Carbaryl a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.20Cypermethrin A,B, C och D a)*Internal Method TerrAttesT22%

µg/l<0.20Deltamethrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.10Linuron a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.06Permethrin A a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.06Permethrin B a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.12S:a Permetrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Propachlor a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Trifluralin a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.01Biphenyl a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.3Nitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.1Dibenzo(b,d)furan a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<10TPH C10-C12 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<15TPH C12-C16 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<15TPH (C16-C21) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l21TPH C21-C30 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH C30-C35 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH C35-C40 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<100S:a TPH (C10-C40) a)*Internal Method TerrAttesT29%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 7 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-078835-01

EUSELI2-00336140
Í%R%^ÂÂÅÅ%0Î

Analysrapport

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05140083Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

11,0

BB

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-05-13

Utskriftsdatum: 2016-05-23

Provmärkning: PQ8 Ytvatten

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C20.0Mättemperatur (pH) a)*

7.2pH a)*0.31%

1.137Constante massa a)*ISO 7888

µS/cm200Konduktivitet a)*ISO 78885%

mS/m20Ledningsförmåga 25°C a)*ISO 7888

mS/m18Konduktivitet a)*ISO 7888

°C19.2Mätning av temperatur a)*ISO 7888

µg/l<0.10Bensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Etylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Toluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10o-Xylen a)*

µg/l<0.10m+p-Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Styren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3,5-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Propylbensen a)*

µg/l<0.10iso-Propylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10n-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10sec-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10tert-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10p-Isopropyltoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Klormetan a)*

µg/l<0.20Diklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Vinylklorid a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10trans-1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-078835-01

Í%R%^ÂÂÅÅ%0Î

EUSELI2-00336140

µg/l<0.10cis-1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101-Kloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Fluorotriklormetan (CFC-11) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Triklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tetraklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Trikloretaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Tetrakloretaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Trikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tetrakloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.102,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorpropan a)*

µg/l<0.101,1-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dichlorpropen, cis a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Diklorpropen, trans a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a 1,3-Diklorpropener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Metylbromid a)*

µg/l<0.10Bromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrometan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tribrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Bromdiklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrom-3-klorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Brombensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<3.0Arsenik As a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5.2%

µg/l<5.0Antimon Sb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

15%

µg/l19Barium Ba a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

3.4%

µg/l<1.0Beryllium Be a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

7.4%

µg/l<0.40Kadmium Cd a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<2.0Krom Cr a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5%

µg/l<1.0Kobolt Co a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5%

µg/l<3.0Koppar Cu a)*according  DIN EN ISO 4.4%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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17294-2

µg/l<0.040Kvicksilver Hg a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

15%

µg/l<3.0Bly Pb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4%

µg/l<2.0Molybden Mo a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<2.0Nickel Ni a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<5.0Selen Se a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

9.8%

µg/l<5.0Tenn Sn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

6.6%

µg/l<2.0Vanadin V a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5.8%

µg/l17Zink Zn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4%

µg/l<0.5Fenol a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.30o-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.303-Metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.204-Metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.80Kresoler a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.022,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT30%

µg/l<0.032,6-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.023,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.03o-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.02m-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.01Tymol a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.024-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.4Naftalen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04Acenaftylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Acenaften a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.01Fluoren a)*Internal Method TerrAttesT4%

µg/l<0.02Fenantren a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.01Antracen a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.02Fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.06Pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.04Benso(a)antracen a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.02Krysen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06Benso(b,k)fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.1Benso(a)pyren a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Dibenso(a,h)antracen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1Benso(g,h,i)perylen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06Indeno(1,2,3-cd)pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<1.1S:a PAH 16 (enl. US EPA) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.050Klorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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<0.10
µg/l<0.101,3-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,4-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.30S:a Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0101,3,5-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.21S:a Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0201,2,3,4-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0201,2,3,5/1,2,4,5-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.040S:a Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.010Pentaklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.030Hexaklorobensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024-Klor-3-metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1o-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02m-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02p-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14Monoklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,4/2,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.032,6-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.023,4-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.033,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11Diklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,4-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,5-/2,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.052,4,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.013,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11Triklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,4,5-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0202,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.03Tetraklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.010Pentaklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 28 a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.01PCB 52 a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.01PCB 101 a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.01PCB 118 a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.01PCB 138 a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.01PCB 153 a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.01PCB 180 a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06S:a PCB 6 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07S:a PCB (7st) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20o/p-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT38%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.20m-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT38%

µg/l<0.40S:a Monoklornitrobensener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.12,3-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.13,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.063,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.46S:a Diklornitrobensener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.021-Klornaftalen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2S:a Klortoluener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.014,4-DDE a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01DDE-o,p a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.204,4-DDT a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024,4 -DDD/2,4 -DDT a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.01DDD-o,p a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.25Not Translated <DDD, DDE, DDT> a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Aldrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Dieldrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Endrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.06S:a Driner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.08HCH, alpha- a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.07HCH-beta a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.10HCH,gamma- (Lindane) a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.04HCH-delta a)*Internal Method TerrAttesT6%

µg/l<0.29S:a HCH a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.05Endosulfan-alpha a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.03Endosulfansulphate-alpha a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.01Chlordane-alpha a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.01Chlordane-gamma a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.02S:a Klordaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Heptachlor a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.03Heptachlor epoxide a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.10Hexachlorobutadiene (HCBD) a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.10Isodrin a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.07Telodrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.07Tetradifon a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.1Azinphos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.07Azinphos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.07Bromophos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.06Bromophos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.06Chlorpyrifos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT8%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.1Chlorpyrifos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.02Coumaphos a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1S:a Demeton a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.04Diazinon a)*Internal Method TerrAttesT6%

µg/l<0.1Dichlorvos a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.04Disulfoton a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.1Fenitrothion a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.1Fenthion a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1Malathion a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.2Parathion a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.2Parathion-methyl a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.2Pyrazophos a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.2Triazofos a)*Internal Method TerrAttesT22%

µg/l<0.10Ametryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Atrazine a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.1Cyanazine a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.10Desmetryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.10Prometryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Propazin a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.20Simazine a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.06Terbuthylazine a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.10Terbutryn a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.08Bifenthrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.10Carbaryl a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.20Cypermethrin A,B, C och D a)*Internal Method TerrAttesT22%

µg/l<0.20Deltamethrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.10Linuron a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.06Permethrin A a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.06Permethrin B a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.12S:a Permetrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Propachlor a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Trifluralin a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.01Biphenyl a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.3Nitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.1Dibenzo(b,d)furan a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<10TPH C10-C12 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<15TPH C12-C16 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<15TPH (C16-C21) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH C21-C30 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH C30-C35 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH C35-C40 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<100S:a TPH (C10-C40) a)*Internal Method TerrAttesT29%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 7

Förklaringar
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 7 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-078836-01

EUSELI2-00336140
Í%R%^ÂÂÅÅ&9Î

Analysrapport

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05140084Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

11,0

BB

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-05-13

Utskriftsdatum: 2016-05-23

Provmärkning: PQ9 Ytvatten

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C20.2Mättemperatur (pH) a)*

6.5pH a)*0.31%

1.119Constante massa a)*ISO 7888

µS/cm230Konduktivitet a)*ISO 78885%

mS/m23Ledningsförmåga 25°C a)*ISO 7888

mS/m21Konduktivitet a)*ISO 7888

°C19.9Mätning av temperatur a)*ISO 7888

µg/l<0.10Bensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Etylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Toluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10o-Xylen a)*

µg/l<0.10m+p-Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Styren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3,5-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Propylbensen a)*

µg/l<0.10iso-Propylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10n-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10sec-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10tert-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10p-Isopropyltoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Klormetan a)*

µg/l<0.20Diklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Vinylklorid a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10trans-1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.10cis-1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101-Kloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Fluorotriklormetan (CFC-11) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Triklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tetraklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Trikloretaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Tetrakloretaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Trikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tetrakloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.102,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorpropan a)*

µg/l<0.101,1-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dichlorpropen, cis a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Diklorpropen, trans a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a 1,3-Diklorpropener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Metylbromid a)*

µg/l<0.10Bromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrometan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tribrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Bromdiklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrom-3-klorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Brombensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<3.0Arsenik As a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5.2%

µg/l<5.0Antimon Sb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

15%

µg/l76Barium Ba a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

3.4%

µg/l<1.0Beryllium Be a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

7.4%

µg/l<0.40Kadmium Cd a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<2.0Krom Cr a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5%

µg/l1.3Kobolt Co a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5%

µg/l<3.0Koppar Cu a)*according  DIN EN ISO 4.4%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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17294-2

µg/l<0.040Kvicksilver Hg a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

15%

µg/l<3.0Bly Pb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4%

µg/l<2.0Molybden Mo a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l2.9Nickel Ni a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<5.0Selen Se a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

9.8%

µg/l<5.0Tenn Sn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

6.6%

µg/l2.9Vanadin V a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5.8%

µg/l28Zink Zn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4%

µg/l18Fenol a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.30o-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.303-Metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l2.34-Metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l2.3Kresoler a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.022,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT30%

µg/l<0.032,6-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.023,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.03o-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.02m-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.01Tymol a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l354-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.4Naftalen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04Acenaftylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Acenaften a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.01Fluoren a)*Internal Method TerrAttesT4%

µg/l<0.02Fenantren a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.01Antracen a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.02Fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.06Pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.04Benso(a)antracen a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.02Krysen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06Benso(b,k)fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.1Benso(a)pyren a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Dibenso(a,h)antracen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1Benso(g,h,i)perylen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06Indeno(1,2,3-cd)pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<1.1S:a PAH 16 (enl. US EPA) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.050Klorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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<0.10
µg/l<0.101,3-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,4-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.30S:a Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0101,3,5-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.21S:a Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0201,2,3,4-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0201,2,3,5/1,2,4,5-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.040S:a Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.010Pentaklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.030Hexaklorobensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024-Klor-3-metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1o-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02m-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02p-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14Monoklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,4/2,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.032,6-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.023,4-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.033,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11Diklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,4-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,5-/2,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.052,4,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.013,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11Triklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,4,5-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0202,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.03Tetraklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.010Pentaklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 28 a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.01PCB 52 a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.01PCB 101 a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.01PCB 118 a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.01PCB 138 a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.01PCB 153 a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.01PCB 180 a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06S:a PCB 6 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07S:a PCB (7st) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20o/p-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT38%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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µg/l<0.20m-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT38%

µg/l<0.40S:a Monoklornitrobensener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.12,3-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.13,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.063,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.46S:a Diklornitrobensener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.021-Klornaftalen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2S:a Klortoluener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.014,4-DDE a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01DDE-o,p a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.204,4-DDT a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024,4 -DDD/2,4 -DDT a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.01DDD-o,p a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.25Not Translated <DDD, DDE, DDT> a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Aldrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Dieldrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Endrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.06S:a Driner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.08HCH, alpha- a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.07HCH-beta a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.10HCH,gamma- (Lindane) a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.04HCH-delta a)*Internal Method TerrAttesT6%

µg/l<0.29S:a HCH a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.05Endosulfan-alpha a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.03Endosulfansulphate-alpha a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.01Chlordane-alpha a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.01Chlordane-gamma a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.02S:a Klordaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Heptachlor a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.03Heptachlor epoxide a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.10Hexachlorobutadiene (HCBD) a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.10Isodrin a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.07Telodrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.07Tetradifon a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.1Azinphos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.07Azinphos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.07Bromophos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.06Bromophos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.06Chlorpyrifos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT8%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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µg/l<0.1Chlorpyrifos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.02Coumaphos a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1S:a Demeton a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.04Diazinon a)*Internal Method TerrAttesT6%

µg/l<0.1Dichlorvos a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.04Disulfoton a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.1Fenitrothion a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.1Fenthion a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1Malathion a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.2Parathion a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.2Parathion-methyl a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.2Pyrazophos a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.2Triazofos a)*Internal Method TerrAttesT22%

µg/l<0.10Ametryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Atrazine a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.1Cyanazine a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.10Desmetryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.10Prometryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Propazin a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.20Simazine a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.06Terbuthylazine a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.10Terbutryn a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.08Bifenthrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.10Carbaryl a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.20Cypermethrin A,B, C och D a)*Internal Method TerrAttesT22%

µg/l<0.20Deltamethrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.10Linuron a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.06Permethrin A a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.06Permethrin B a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.12S:a Permetrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Propachlor a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Trifluralin a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.01Biphenyl a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.3Nitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.1Dibenzo(b,d)furan a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<10TPH C10-C12 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<15TPH C12-C16 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<15TPH (C16-C21) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l46TPH C21-C30 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH C30-C35 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH C35-C40 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<100S:a TPH (C10-C40) a)*Internal Method TerrAttesT29%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 7 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39







PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-06-07 1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/219

§ 171 Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl  
Verksamhetsområde N södra delen, samt 
för  del av Ekeröd 6:4, godkännande för 
granskning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna Samrådsredogörelse för Verksamhetsområde N södra delen samt 
för Ekeröd 6:4 KS 20170607 .

2. Detaljplanen för verksamhetsområde Nord, södra delen, Sjunnerup 2:9 m.fl. samt för 
Ekeröd 6:4 ställs ut för granskning.

3. Detaljplanen övergår till utökat planförfarande.

 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-14 KS §224 att godkänna planförslaget för samråd. 
Detaljplanen har därefter varit utställd för samråd under tiden 2017-02-16– 2017-03-09 . 
Vid samrådsmötet den 28 februari deltog 7 personer varav 4 Höörsbor varav 2 grannar 
samt 3 tjänstemän; Samhällsbyggnadschef (del av mötet), mark- och fastighetsstrateg 
samt handläggande planarkitekt.

Skriftliga yttranden som inkommit från myndigheter, ledningsdragande företag och 
privatpersoner har sammanställts i en samrådsredogörelse och kommenteras där så 
erfordras.”PM regionalt viktiga vägar 170410.pdf”, som är ett utdrag ur pågående 
översiktsplanearbete, utgör underlag till frågan om att exploatera det tidigare 
vägreservatet för ny västlig förbifart för väg 13. Planbeskrivning och plankarta har 
reviderats i vissa avseenden, vilka redogörs i samrådsredogörelsen.

Syftet är att tillåta bebyggelse av verksamheter som inte är störande, som handel med 
skrymmande varor, småindustri, lager och hantverk samt försäljning kopplad till 
verksamhet. Behovet av skyddsavstånd får inte överstiga 100 meter.

Byggnaders placering regleras bland annat med skyddsavstånd till Väg 23. Utförande och 
utseende regleras för att skapa en tilltalande utformning i det exponerade läget utifrån 
reklamhänseende och för att skapa en tilltalande infart till Höör norrifrån utmed Väg 23. 
Naturområde avsätts för träd utmed Väg 23.

 

Inom område avsatt för upplag och lager får skjul och garage uppföras med en reglerad 
placering och utformning för att byggnader inte ska ge ett alltför dominant uttryck från 



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-06-07 2 (2)

KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

järnvägen och i området.

Planförslaget har utformats efter planuppdrag 2014-11-13 § 180 och enligt utvidgat, nytt 
planuppdrag (Ksau 2016-04-25 och KS 2016-05-09). Fastigheternas stora djup, enligt 
gällande detaljplan som vann laga kraft 2012-02-02 och vars genomförandetid går ut 20

Beslutsunderlag
1. Plankarta_Andring Sjunnerup s_Granskning KSau 20170607.pdf
2. Illustrationskarta_Andring Sjunnerup s_Granskning KSau 20170607.pdf
3. Planbeskrivning 20170607 utkast.pdf
4. Samrådsredogörelse_Verksamhetsomr N s och Ekerod 6_4 KS 20170607 utkast.pdf
5. PM om regionalt viktiga vägar 170410.pdf
6. D136_Höör_Nordsågen_Miljöteknisk undersökning_160927_BINDER.pdf
7. Kommunstyrelsen 2016-11-14 (2016-05-09 KS §224).doc
8. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU §301)
9. Kommunstyrelsen 2016-05-09 (2016-05-09 KS §91).doc
10. Planuppdrag Verksamhetsområde Nord, södra delen m Ekerod 6_4 Ksau 
20160425.pdf
11. KSau 2017-05-23 Tjänsteskrivelse_ Dp Verksamhetsomr N s_delen mm.rtf
12. Utdrag.doc (Kommunstyrelsens beslut om planuppdrag 2014-11-13 § 180)
13. Utdrag.doc ( Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-10-30 § 212)
14. Ärendeskrivelse Verksamhetsområde Nord.docx( Skrivelse ”Verksamhetsområde 
Nord - detaljplan”, från samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson, 2014-10-21)
15. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-05-22 (2017-05-22 KSAU §185).doc

_____
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Sammanträdesdatum Sida

2016-11-14 1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/219

§ 224 Detaljplan för Sjunnerup 2:9 med flera 
verksamhetsområde N södra delen, samt 
för  del av Ekeröd 6:4 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna detaljplanen för verksamhetsområde Nord, södra delen, Sjunnerup 2:9 m.fl. 
samt för Ekeröd 6:4 för samråd.

2. Plankostnader ska ingå vid köp av fastighet.

Ärendebeskrivning
Samrådsförslaget har utformats efter planuppdrag 2014-11-13 § 180 och enligt utvidgat, 
nytt planuppdrag (Ksau 2016-04-25 och KS 2016-05-09). Fastigheternas stora djup, enligt 
gällande detaljplan som vann laga kraft 2012-02-02 och vars genomförandetid går ut 
2022-02-02, bedömdes av samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson i skrivelse till 
Kommunstyrelsen i november 2014, som icke ändamålsenliga, vilket gör tomterna mindre 
attraktiva. Planen skulle enligt KS beslut 2014-11-13 § 180 föregås av miljöutredning med 
grundvattenundersökningar vilka nu tagits fram av PQ Geoteknik & Miljö AB 2016-09-27. 
Vilken nu är utförd.

Ny placering av vägar, vändplatser och tomter inom verksamhetsområde Nord, södra 
delen föreslås. Uppdraget innebär också att ett område som avsatts som vägreservat i 
gällande detaljplan som vann laga kraft 1974-12-23, och som nu enligt Trafikverket inte är 
aktuellt, föreslås omvandlas till verksamhetsmark.

Beslutsunderlag
1. Godkännande för samråddp för del av Verksamhetsområde Nord södra delen samt för 
Ekeröd 6_4.docx<!--?xml:namespace prefix = ”o” ns = ”urn:schemas-microsoft-
com:office:office” /-->
2. UTKAST Illustrationskarta_Verksamhetsomr N södra Ksau 20161024.pdf
3. UTKAST Plankarta_Verksamhetsomr N södra Ksau 20161024_2.pdf
4. D136_Höör_Nordsågen_Miljöteknisk undersökning_160927_BINDER.pdf
5. Kommunstyrelsen 2016-05-09 (2016-05-09 KS §91).doc
6. Planuppdrag Verksamhetsområde Nord, södra delen m Ekerod 6_4 Ksau 
20160425.pdf
7. Utdrag.doc (Kommunstyrelsens beslut om planuppdrag 2014-11-13 § 180)
8. Utdrag.doc ( Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-10-30 § 212)
9. Skrivelse ”Verksamhetsområde Nord - detaljplan”, från samhällsbyggnadschef Rolf 
Carlsson, 2014-10-21
10. UTKAST_Planbeskrivning_Sjunnerup 2_9  m fl_Verksomr N s och Ekerod 6_4_Ksau 
20161024_2.pdf
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

11. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU §301).doc
_____
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Sammanträdesdatum Sida

2016-05-09 1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/219

§ 91 Detaljplanen för Sjunnerup 2:9 m fl, del av 
verksamhetsområde Nord, södra delen 
samt för Ekeröd 6:4

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Planuppdrag lämnas för att upprätta detaljplan för ändring av detaljplanen för 
Verksamhetsområde Nord, södra delen, Sjunnerup 2:9 m.fl. samt för Ekeröd 6:4. Gränsen 
i norr ändras så att den mark som reserverats för framtida väg inte omfattas av 
planuppdraget, se bilaga § 91.

2. Genomförande av planförslaget kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan.

3. Planarbetet ska ske med standardförfarande.

4. Planarbetet bedöms kunna avslutas 2016.

 

Ärendebeskrivning
Nu gällande detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, södra delen vann laga kraft 
2012-02-02. Under hösten och vintern 2012 färdigställdes breddning av och 
vänstersvängfält på riksväg 23 samt infartsdelen (ca 120 meter) av Barkvägen 
färdigställdes för att i ett första utbyggnadssteg trafiksäkra anslutningsväg till de redan 
etablerade verksamheterna.

I den gällande planen är fortsättningen på Barkvägen (ca 260 meter) som avslutas med 
en vändplan placerad parallellt mellan riksväg 23 och södra stambanan. Tomtdjupet 
mellan Barkvägen och riksväg 23 är ca 110 meter och mellan Barkvägen och södra 
stambanan ca 70 meter. Tomtdjupen är inte ändamålsenliga varför planen beslutats att 
ändras (KS 2014-11-13). Planen skulle föregås av miljöutredning med 
grundvattenundersökningar vilka pågår vid detta tillfälle, våren 2016.

Planuppdraget innebär en ny placering av vägar, vändplatser och tomter inom 
Verksamhetsområde Nord, södra delen. Uppdraget innebär också att ett område som 
avsatts som vägreservat i gällande detaljplan som vann laga kraft 1974-12-23, och som 
nu enligt Trafikverket inte är aktuellt, omvandlas till tomtmark för verksamhet.

Yrkanden
Stefan Lissmark (S) föreslår att plangränsen i norr ändras så att mark som reserverats för 
väg inte ska tas med i planförslaget. 
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag och Stefan Lissmarks (S) förslag. Ordföranden frågar 
kommunstyrelsen om förslagen kan bifallas och finner att kommunstyrelsen beslutat att 
bifalla Stefan Lissmarks (S) förslag.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 § 106
2. Tjänsteskrivelse från Anneli Andersson, 2016-04-12.
3. Planuppdrag, ändring av detaljplan för verksamhetsområde Nord södra delen samt för 
Ekeröd 6:4.
4. Översiktskarta över föreslaget planområde.
_____



 
Planuppdrag, ändring av 

detaljplanen för verksamhetsområde 
Nord södra delen samt för Ekeröd 6:4 

 

KSau 20160425 



Ändring av dp verksamhetsområde Nord södra 
delen Sjunnerup 2:9 m fl. samt för Ekeröd 6:4 

Planområde ca 8,7 ha 
Maximalt 14 tomter 
        + upplagstomt 

Tidigare vägreservat 
görs om till tomtmark 
för verksamhet 

City Gross 

Pumpen 



Gällande dp Laga kraft 2012-02-02 



Utkast till 

planförslag. 

Avvaktar 

miljöutredning . . 



Utkast 

illustrationsplan 

Befintliga 
verksamheter 

Möjliggör ca 4,8 ha 
ny tomtmark för 
verksamheter  



Kommunstyrelsen föreslås besluta  

Att ge Samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att  

• upprätta detaljplan för ändring av detaljplanen för Verksamhetsområde Nord 

södra delen, Sjunnerup 2:9 m fl. samt för Ekeröd 6:4. 

 

• att genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan 

 

• att planarbetet ska ske med standard förfarande 

 

• att planarbetet bedöms kunna avslutas 2016 

 



Kommunstyrelsen föreslås besluta  

Nu gällande detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, södra delen vann laga kraft 2012-02-02. Under 

hösten och vintern 2012 färdigställdes breddning av och vänstersvängfält på riksväg 23 samt 

infartsdelen (ca 120 meter) av Barkvägen färdigställdes för att i ett första utbyggnadssteg trafiksäkra 

anslutningsväg till de redan etablerade verksamheterna. 

 

I den gällande planen är fortsättningen på Barkvägen (ca 260 meter) som avslutas med en vändplan 

placerad parallellt mellan riksväg 23 och södra stambanan.  Tomtdjupet mellan Barkvägen och riksväg 

23 är ca 110 meter och mellan Barkvägen och södra stambanan ca 70 meter. Tomtdjupen är inte 

ändamålsenliga varför planen beslutats att ändras (KS 2014-11-13). Planen skulle föregås av 

miljöutredning med grundvattenundersökningar vilka pågår vid detta tillfälle, våren 2016.   

 

Planuppdraget innebär en ny placering av vägar, vändplatser och tomter inom Verksamhetsområde 

Nord, södra delen. Uppdraget innebär också att ett område som avsatts som vägreservat i gällande 

detaljplan som vann laga kraft 1974-12-23, och som nu enligt Trafikverket inte är aktuellt, omvandlas till 

tomtmark för verksamhet. 
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Sammanträdesdatum
2014-11-13

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2014/289

§ 180 Ändring detaljplan verksamhetsområde Nord

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar.

1. Samhällsbyggnadssektorn får i uppdrag att, genom enkelt planförfarande, upprätta ett förslag till 
ändring av detaljplan för verksamhetsområde Nord.

2. Samhällsbyggnadssekktorn får i uppdrag att före det att arbetet med att upprätta ett förslag till 
ändring av detaljplan för verksamhetsområde Nord påbörjas genomföra en markundersökning av 
området.

Ärendebeskrivning
Av skrivelse ”Verksamhetsområde Nord - detaljplan”, daterad den 21 oktober 2014, från 
samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson framgår följande.

”Nu gällande detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, södra delen vann laga kraft 2012-02-02. 
Under hösten och vintern 2012 färdigställdes breddning av och vänstersvängfält på riksväg 23 samt 
infartsdelen (ca 120 meter) av Barkvägen för att i ett första utbyggnadssteg trafiksäkra anslutningsväg 
till de redan etablerade verksamheterna.

I den gällande planen är fortsättningen på Barkvägen (ca 260 meter) som avslutas med en vändplan 
placerad parallellt mellan riksväg 23 och södra stambanan. 
Tomtdjupet mellan Barkvägen och riksväg 23 är ca 110 meter och mellan Barkvägen och södra 
stambanan ca 70 meter. Området mellan Barkvägen och södra stambanan är till stor del okontrollerat 
uppfyllt med organiskt och oorganiskt material (trä, sågspån, matjord, sågspån, schaktmassor, sten 
mm). Föroreningar i marken kan inte heller uteslutas då bl.a. doppningsprocess med pentaklorfenol 
(PCP) bedrevs under delar av Höörsågens verksamhetstid. Stora nivåskillnader råder mellan 
Barkvägen och södra stambanan bl.a. i området där vändplats placeras. 

Ovanstående förutsättningar kommer, för att färdigställa området enligt gällande detaljplan med färdig 
väg, vändplats och byggbara tomter, att kosta stora summor. Enligt vår bedömning är även tomtdjupen 
icke ändamålsenliga vilket i sin tur gör tomterna mindre attraktiva i gällande detaljplan”.

I skrivelsen föreslår samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson att kommunstyrelsen ger 
”Samhällsbyggnadsektor i uppdrag att presentera alternativ placering av vägar, vändplatser och tomter 
för att i senare skede ev. besluta om uppdrag om ny detaljplan, genom enkelt planförfarande, för 
området”.
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Sammanträdesdatum
2014-11-13

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Ordförande Anna Palm (M) yrkar att samhällsbyggnadssektorn får i uppdrag att, genom enkelt 
planförfarande, upprätta ett förslag till ändring av detaljplan för verksamhetsområde Nord, samt att 
samhällsbyggnadssektorn får i uppdrag att före det att arbetet med att upprätta ett förslag till ändring 
av detaljplan för verksamhetsområde Nord påbörjas genomföra en markundersökning av området.

Beslutsordning
Ordförande Anna Palm (M)  lägger fram sitt eget förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med detsamma.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-10-30, § 212.
Skrivelse ”Verksamhetsområde Nord - detaljplan”, från samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson, 2014-
10-21.
_____



INFORMATIONSÄRENDE

Datum Diarienummer Sida
2014-10-21 XXX 2014/999 1 (1)

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR

Verksamhetsområde Nord - detaljplan

Bakgrund
Nu gällande detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, södra delen vann laga kraft 2012-02-02. 
Under hösten och vintern 2012 färdigställdes breddning av och vänstersvängfält på riksväg 23 samt 
infartsdelen (ca 120 meter) av Barkvägen för att i ett första utbyggnadssteg trafiksäkra anslutningsväg 
till de redan etablerade verksamheterna.

Yttrande

I den gällande planen är fortsättningen på Barkvägen (ca 260 meter) som avslutas med en vändplan 
placerad parallellt mellan riksväg 23 och södra stambanan. 

Tomtdjupet mellan Barkvägen och riksväg 23 är ca 110 meter och mellan Barkvägen och södra 
stambanan ca 70 meter. Området mellan Barkvägen och södra stambanan är till stor del okontrollerat 
uppfyllt med organiskt och oorganiskt material (trä, sågspån, matjord, sågspån, schaktmassor, sten 
mm). Föroreningar i marken kan inte heller uteslutas då bl.a. doppningsprocess med pentaklorfenol 
(PCP) bedrevs under delar av Höörsågens verksamhetstid. Stora nivåskillnader råder mellan 
Barkvägen och södra stambanan bl.a. i området där vändplats placeras. 

Ovanstående förutsättningar kommer, för att färdigställa området enligt gällande detaljplan med färdig 
väg, vändplats och byggbara tomter, att kosta stora summor. Enligt vår bedömning är även tomtdjupen 
icke ändamålsenliga vilket i sin tur gör tomterna mindre attraktiva i gällande detaljplan. 

FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunstyrelsen föreslås besluta

att ge Samhällsbyggnadsektor i uppdrag att presentera alternativ placering av vägar, vändplatser och 
tomter för att i senare skede ev. besluta om uppdrag om ny detaljplan, genom enkelt planförfarande, 
för området.

2013-10-30

Rolf Carlsson
Samhällsbyggandschef
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/219

§ 274 Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl. 
Verksamhetsområde Nord södra delen 
samt för del av Ekeröd 6:4, 
diskussionsärende inför antagande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Planförslaget antas med undantag av Ekeröd 6:4.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till detaljplan har tagits fram för Sjunnerup 2:9 m fl. Verksamhetsområde Nord 
södra delen samt för del av Ekeröd 6:4. Detaljplanen har varit ute för samråd och senast 
för granskning under tiden 19 juni t.o.m. 11 juli 2017. Granskningshandlingarna har varit 
utställda i kommunhuset och på www.hoor.se och kungörelse om granskningen var införd 
i Skånskan den 17 juni. 6 st yttranden inkom under granskningen. Skriftliga yttranden från 
myndigheter, ledningsdragande företag och privatpersoner har sammanställts i ett 
granskningsutlåtande och kommenteras där så erfordras.

 

I skrivelsen från privatperson boende på Kvarnbäck efterfrågas en utredning av 
vägstrukturen runt Höör, det vill säga den framtida infrastrukturen för Höörs tätort. Den 
del av vägsträckningen som vägreservatet Ekeröd 6:4 ingår i, är en del i förslaget C1, den 
östliga sträckningen av väg 13 från Sövröd till området kring City Gross, och alltså inte en 
del i ett tidigare västligt alternativ. I skrivelsen trycks på att borttagande av vägreservatet 
är i strid mot gällande ÖP 2002 där motiveringen var att höja standarden i stråket Ystad-
Höör-Helsingborg och även i samrådsförslaget som var utställt 2012. Vägförslaget har 
även varit med i äldre översiktliga planer åtminstone sedan 1970-talet. Kommunen har 
köpt in och äger mark för vägreservatet i två avsnitt, det aktuella, Ekeröd 6:4, samt en del 
närmare djurparksvägen, Jularp 4:15.

 

Förvaltningens bedömning är att tillräcklig utredning finns i bilagan ”PM om regionalt 
viktiga vägar 170410, reviderad 1708.pdf” som bilagts planen vid granskningen och som 
reviderats i vissa avseenden (understruket) inför antagandet. Sedan ställningstagande 
gjordes i tidigare ÖP har transportutvecklingen i Skåne och Sverige tagit nya riktningar. 
Bedömningen som förvaltningen gjort, att det inte finns motiv att behålla vägreservatet, 
sker mot bakgrund av dels hur trafikutvecklingen på väg 13 sett ut under de senaste 15 
åren och dels med stöd i aktuella underlag från Trafikverket och Region Skåne. 
Bedömningen idag är alltså att vägreservatet inte längre fyller någon funktion som kan 
motivera ingreppet i landskapet och kostnaderna för ett genomförande. Eftersom vägen 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

inte kommer att byggas inom översiktlig tid påverkar borttagande av reservatet inte heller 
trafikmiljön, buller eller avgaser utmed Frostavallsvägen. Det kan därför inte vara frågan 
om någon betydande miljöpåverkan. Slutsatsen i PM:et är att det inte finns anledning att 
bygga denna västliga del av C1 funktionen saknas inom översiktlig tid och det finns inte 
någon vilja från trafikverkets sida att bygga vägen.

 

Samtidigt konstaterar förvaltningen att skrivelsen från privatpersonen tydliggör 
problematiken med att gå fram med detaljplan som så tydligt strider mot gällande 
översiktsplan. Ett genomförande av denna detaljplan omöjliggör den västra förbifarten 
utan att den frågan satts i ett större perspektiv. Även om vi alltså inte ser behovet av 
vägen kan det därför finnas anledning att fundera en gång till av demokratiska skäl ur 
perspektivet insyn och möjlighet att påverka vore det fördelaktigt att hantera frågan i ÖP 
innan det antas en detaljplan som avgör framtida möjligheter.

 

Detta aktuella planförslaget innefattar två delområden som kan genomföras helt 
oberoende av varandra. En möjlighet är därför att undanta fastigheten Ekeröd 6:4 när 
detaljplanen antas, så att övergripande infrastrukturfrågorna kan hanteras i ÖP först.

 

Det finns olika scenarier att driva ärendet:

-       Planförslaget godkänns som det är. Kommunen kan välja att sälja marken eller låta 
bli.

-       Planförslaget antas med undantag av Ekeröd 6:4.

 

Beslutsunderlaget kommer kompletteras inför kommunstyrelsens kallelse.

Beslutsunderlag
1. Plankarta Verks N s_delen_Ekerod_Ksau 20170828.pdf
2. Illustrationskarta Verks N s_delen_Ekerod_Ksau 20170828.pdf
3. Planbeskrivning Verks N s_delen_Ekerod_Ksau 20170828.pdf
4_Utkast Granskningsutlåtande Verks N s_delen_Ekerod_Ksau 20170828_Utkast.pdf
5. Bilaga_PM om regionalt viktiga vägar 170410.pdf
6. Tjänsteskrivelse_diskussionsärende inför antagande_planarkitekt Anneli Andersson 
170818.rtf
 
 ____
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Dnr KSF 2016/219

Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl. Verksamhetsområde Nord södra delen samt för 
del av Ekeröd 6:4, godkännande för antagande

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
1. Godkänna upprättat granskningsutlåtande daterat 2017-08-28.

2. Behovsbedömningen är att planen inte har betydande miljöpåverkan och att en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behöver upprättas.

3. Plankostnader ska ingå vid köp av fastighet.

4. Anta detaljplan för verksamhetsområde N, södra delen, Sjunnerup 2:9 m.fl. samt 
för Ekeröd 6:4" i Höör, Höörs kommun, Skåne län, upprättad 2017-06-07, 
reviderad 2017-08-28, med undantag av den del som omfattas av Ekeröd 6:4.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade om granskning 2017-06-07 § 171. Granskningshandlingarna 
har varit utställda i kommunhuset och på www.hoor.se under tiden 19 juni t.o.m. 11 juli 
2017. Kungörelse om granskningen var införd i Skånskan den 17 juni. 6 st yttranden 
inkom under granskningen. Skriftliga yttranden från myndigheter, ledningsdragande 
företag och privatpersoner har sammanställts i ett granskningsutlåtande och 
kommenteras där så erfordras. Planbeskrivning och plankarta har reviderats i vissa 
avseenden, vilka redogörs i granskningsutlåtandet. Detaljplanen stämmer med 
översiktsplan 2002 förutom i den del som gäller Ekeröd 6:4 som innebär borttagande av 
vägreservat. 

Detaljplanen har tidigare varit utställd för samråd under tiden 2017-02-16– 2017-03-09. 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-14 KS §224 att godkänna planförslaget för samråd. 
Vid samrådsmötet den 28 februari deltog 7st personer varav 4 st Höörsbor, varav 2 st 
grannar till planområdet, samt 3 st tjänstemän; Samhällsbyggnadschef (del av mötet), 
mark- och fastighetsstrateg samt handläggande planarkitekt. 

1 person, Höörsbo, ej sakägare, har framfört att borttagande av vägreservatet medför 
negativa trafik- och miljökonsekvenser och att det inte bör tas bort eftersom det finns med 
i gällande ÖP. Förvaltningens bedömning är dock att tillräcklig utredning finns i bilagan 
”PM om regionalt viktiga vägar 170410, reviderad 1708.pdf” som bilagts planen vid 
granskningen och som reviderats i vissa avseenden (understruket) inför antagandet. 
Sedan ställningstagande gjordes i tidigare ÖP har transportutvecklingen i Skåne och 
Sverige tagit nya riktningar. Bedömningen som förvaltningen gjort, att det inte finns motiv 
att behålla vägreservatet, sker mot bakgrund av dels hur trafikutvecklingen på väg 13 sett 
ut under de senaste 15 åren och dels med stöd i aktuella underlag från Trafikverket och 

http://www.hoor.se/
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Region Skåne. Bedömningen idag är alltså att vägreservatet inte längre fyller någon 
funktion som kan motivera ingreppet i landskapet och kostnaderna för ett genomförande. 
Eftersom vägen inte kommer att byggas inom översiktlig tid påverkar borttagande av 
reservatet inte heller trafikmiljön, buller eller avgaser utmed Frostavallsvägen. Det kan 
därför inte vara frågan om någon betydande miljöpåverkan. Slutsatsen i PM:et är att det 
inte finns anledning att bygga denna västliga del av C1-alternativet för ombyggnad av väg 
13, funktionen saknas inom översiktlig tid och det finns inte någon vilja från trafikverkets 
sida att bygga vägen. 

Samtidigt konstaterar förvaltningen att skrivelsen från privatpersonen tydliggör 
problematiken med att gå fram med en detaljplan som så tydligt strider mot gällande 
översiktsplan. Ett genomförande av denna detaljplan omöjliggör den västra förbifarten 
utan att den frågan satts i ett större perspektiv. Även om vi alltså inte ser behovet av 
vägen kan det därför finnas anledning att fundera en gång till av demokratiska skäl. Ur 
perspektivet insyn och möjlighet att påverka vore det fördelaktigt att hantera frågan i ÖP 
innan det antas en detaljplan som avgör framtida möjligheter. 

Vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-08-28 diskuterades frågan om 
vägreservatet ska tas i anspråk innan ny översiktsplan antagits som fastslagit funktion för 
marken. KSau beslutade föreslå Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att undanta 
denna del från antagandet av föreslagen detaljplan.

Planens syfte, enligt 4 kap. 30 och 32 §§ PBL: Syftet är att tillåta bebyggelse av 
verksamheter som inte är störande, som handel med skrymmande varor, småindustri, 
lager och hantverk samt försäljning kopplad till verksamhet. Behovet av skyddsavstånd 
får inte överstiga 100 meter. 

Byggnaders placering regleras bland annat med skyddsavstånd till Väg 23. Utförande och 
utseende regleras för att skapa en tilltalande utformning i det exponerade läget utifrån 
reklamhänseende och för att skapa en tilltalande infart till Höör norrifrån utmed Väg 23. 
Inom område avsatt för upplag och lager får skjul och garage uppföras med en reglerad 
placering och utformning för att byggnader inte ska ge ett alltför dominant uttryck från 
järnvägen och i området. 

Naturområde avsätts för träd utmed Väg 23 och en skyltpelare för information om lediga 
tomter för verksamheter samt därefter för information om verksamheterna planeras 
uppföras norr om Barkvägen. Inom området som avsatts för upplag och lager närmast 
järnvägen får skjul och garage uppföras tillfälligt med reglerad placering och utformning 
för att byggnader inte ska ge ett alltför dominant uttryck från järnvägen och i området. 

Planförslaget har utformats efter planuppdrag 2014-11-13 § 180 och enligt utvidgat, nytt 
planuppdrag (Ksau 2016-04-25 och KS 2016-05-09). Fastigheternas stora djup, enligt 
gällande detaljplan som vann laga kraft 2012-02-02 och vars genomförandetid går ut 
2022, var en anledning till den nya detaljplanen. Den del som är belägen närmast 
järnvägen har även ändrats från att användas för verksamheter till att användas för 
upplag och lager med tillfälliga byggnader som garage. 
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Sammanfattning 
Ett skrafferat område på plankartan, södra delen av planförslaget inom fastigheten 
Ekeröd 6:4 som är planlagt som vägreservat i gällande detaljplan, föreslås undantas från 
antagandet. I planbeskrivningen har text och bilder rörande denna del strukits över med 
röd linje. Detaljplanens två delar är oberoende av varandra och borttagande av den södra 
delen påverkar inte genomförandet av den norra.

Med denna förändring så föregås inte pågående översiktsplan gällande att ianspråkta 
vägreservat inom fastigheten Ekeröd 6:4. Inga kvarstående skriftliga synpunkter som inte 
blivit tillgodosedda rörande detaljplanen kvarstår därmed. 

Beslutsunderlag
1. Plankarta Verks N s_delen_Ekerod_Ksau 20170828.pdf
2. Illustrationskarta Verks N s_delen_Ekerod_Ksau 20170828.pdf
3. Planbeskrivning Verks N s_delen_Ekerod_Ksau 20170828.pdf
4. Granskningsutlåtande Verks N s_delen_Ekerod_Ksau 20170828.pdf
5. Samrådsredogörelse Verks N s_delen_Ekerod_20170706.pdf
6. Bilaga_PM om regionalt viktiga vägar 170410.pdf
7. Bilaga_Miljöteknisk undersökning_20160927.pdf
8. Kommunstyrelsen 2017-06-07 (2017-06-07 KS §171) Granskning.doc
9. Kommunstyrelsen 2016-11-14 (2016-05-09 KS §224).doc
10. Kommunstyrelsen 2016-05-09 (2016-05-09 KS §91).doc
11. Planuppdrag Verksamhetsområde Nord, södra delen m Ekerod 6_4 Ksau 

20160425.pdf
12. Utdrag.doc (Kommunstyrelsens beslut om planuppdrag 2014-11-13 § 180)
13. Ärendeskrivelse Verksamhetsområde Nord.docx (Skrivelse ”Verksamhetsområde 

Nord - detaljplan”, från samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson, 2014-10-21)
14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-28 (2017-08-28 KSau §274 ).doc
15. Tjänsteskrivelse 2017-08-30, godkännande inför antagande, planarkitekt Anneli 

Andersson

_____



Granskningsutlåtande
till Ändring av detaljplan för ”Förslag till byggnadsplan för del av fastigheten Bosjö-
kloster 1:564”, Ängsbyn, Höörs kommun, Skåne län
Upprättad: 2017-08-28 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-03 § 84 att godkänna förslag daterat 2017-
03-20, ”Ändring av detaljplan för förslag till byggnadsplan för del av fastigheten 
Bosjökloster 1:564”, att ställas ut för granskning. Granskningen varade 2017-04-19 
– 2017-05-02 då planhandlingarna fanns utställda i kommunhusets foajé samt var 
tillgängliga på Höörs kommuns hemsida www.hoor.se 

Sakägare (enligt fastighetsförteckning) har beretts tillfälle till samråd genom person-
lig underrättelse. Detaljplanen har skickats till berörda myndigheter, ledningsdragan-
de företag, intressenter och till sakägare. 

Planförslaget har tidigare varit utställt för samråd under tiden 2016-11-28 – 
2016-12-18 och samrådsmöte har hållits den 6 december. Synpunkter som lämnats 
under samrådet återges i en samrådsredogörelse daterad 2017-03-20  som varit 
utställd under granskningen. Sju st yttranden varav fyra med synpunkter inkom på 
granskningshandlingarna som presenteras och kommenteras i detta granskningsutlå-
tande. 

Inkomna yttranden
STATLIGA MYNDIGHETER
Länsstyrelsen      Utan synpunkter
Lantmäteriet      Utan synpunkter

PRIVATA FÖRETAG
E.ON Elnät Sverige AB    Utan synpunkter

KOMMUNALA NÄMNDER OCH INSTANSER
Miljö- och byggnadsnämnden   Med synpunkter

FASTIGHETSÄGARE
Bosjökloster 1:649     Med synpunkter
Bosjökloster 1:621     Med synpunkter
Bosjökloster 1:610     Med synpunkter

  Dnr KSF 2012/234
  Proj nr 0233
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Ändring av detaljplan för ”Förslag till byggnadsplan för del av fastigheten Bosjökloster 1:564” - Ängsbyn
Granskningsutlåtande 2017-08-29

Yttranden och kommentarer
Statliga myndigheter

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte 
några synpunkter på planförslaget utifrån ingripandegrunderna enligt 11 kap 10-
11§§ PBL.

Lantmäteriet
Lantmäteriet har ingen erinran ur fastighetssynpunkt.

Privata företag

E.ON Elnät Sverige AB
E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar och har inget ytterligare 
att tillägga.

Sakägare

Bosjökloster 1:649
Med hänvisning till Kommunens reviderade förslag till byggnadsplan daterad 2017-
03-20, följer nedan synpunkter och kommentarer.

Det uppskattas att kommunen eftersträvar att området skall ha ljusa bostäder och att 
där inte föreligger krav om bygglov för takfönster. Vad gäller tillbyggnader och/eller 
ändringar i innergårdens fasader kan dessa genomföras och utformas för att skapa 
ytterligare ljusinsläpp och ljusare bostäder. Där bör ej heller vara krav om bygglov för 
sådana fasadförändringar på innergården och tillbyggnader på innergården bör efter 
vår uppfattning vara omfattat av undantagen från bygglov enligt plan- och bygglagen.

Intrycket områdets bebyggelse ger
Det framgår att Kommunen genom att reglera byggnaders utformning mot gata vill 
säkerställa intrycket/det tydliga formspråket områdets bebyggelse ger en förbipas-
serande på någon av lokalgatorna i området. Vad gäller träfasaderna, får man vid 
en promenad utmed Ängsbyns gator per i dag olika intryck (olika fasadfärger, entré-
dörrar till garage, fönster storlekar vid entrédörr, mindre tillbyggnader, uteplatsar-
rangemang, carposts etc.), dvs när det gäller träfasaden föreligger där förutom den 
vertikala träpanelen, inte ett tydligt entydigt intryck och formspråk, vilket vi tycker är 
helt OK. Eftersom tillpassningar från fritidsboende till heltidsboende bl a kan innebära 
behov för attt skapa groventréingång genom garaget, ombyggnad av kök och tillpass-
ning av köksfönster vid entrén, avspeglar sig fl era sådana förändringar i träfasaderna 
per i dag. För framtiden måste det fortsatt vara möjligt att genom liknande föränd-
ringar i husens träfasader och krav om en speciell fönsterstorlek vind entré (100 cm x 
80 cm) måste bortfalla.

Däremot ger den gula tegelfasaden med fönster, takfoten med brun/svarta vindskivor, 
samt det valmade taket med mörka enkupiga takpannor ett entydigt intryck och ett 
tydligt formspråk mot gatan, vilket kan vara värt att reglera och bevara, så som kom-
munens förslag förespråkar. Eftersom dessa förhållanden är de enda som per i dag 
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fortfarande ger byggnaderna ett entydigt intryck och ett tydligt formspråk, bör försla-
gen om nya egenskapsbestämmelser som kommunen önskar tillföra gällande detalj-
plan begränsas till dessa områden.

Kommentar:
Det kommer inte att tillföras ytterligare bygglovsbefriade åtgärder i fasaden, 
utan kommer fortsättningsvis vara densamma som det tidigare har varit - dvs 
bygglov för ansökas om fasadförändringar i enlighet med plan- och bygglagen. I 
beslutet om planuppdrag framgår det att ”Det kan också vara aktuellt att regle-
ra lovplikten närmare genom att exempelvis inför lovplikt för fasadändringar och 
så kallade Attefallshus”, därför kommer tillbyggnader och/eller fasadändringar 
fortsättningsvis vara en del av de nya egenskapsbestämmelserna. Kommunen 
vidhåller sitt ställningstagande gällande bestämmelsen om fönstrenas storlek ut 
mot gata. Den större delen av byggnaderna inom området har orginalstorleken 
på sina fönster och avsikten är att denna gemensamma nämnare fortsättnings-
vis ska bestå - även om det fi nns byggnader som har ändrat sitt fönsters stor-
lek.

Bosjökloster 1:621
Det är positivt att Ängsbyn skyddas på ett rimligt sätt som inte hindrar att fastighe-
terna där kan utvecklas och förbättras. Detta eftersom att det tätbebyggda område 
har arkitektoniska kvaliteter utöver det vanliga. Det fi nns dock ett stort MEN. Om 
inget görs åt de väl synliga och förfulande sopkärlen, spelar det egentligen ingen roll 
om byggnader m.m. skyddas. Detta eftersom områdets karaktär går till spillo genom 
dessa ”gröna monster”. I princip kan husägarna i Ängsbyn lägga ut skrot framför hu-
set med samma resultat. Man kan undra vad områdets arkitekt hade tyckt om dessa 
synliga stora gröna sopkärl! Eftersom det inte förefaller vara aktuellt med snygga 
miljöstationer vid gatornas begynnelse (då hade inte sopbilarna behövt köra in på alla 
gatorna, miljötänkande) borde det fi nnas ett krav på att kärlen byggs in i en snygg 
träkonstruktion som målas i en mörk färg och att kärlen placeras närmare den egna 
byggnaden än grannens.

Kommentar:
Det fi nns ingen intention med planändringarna att ställa krav på att sopkärl ska 
byggas in i någon sorts träkonstruktion. Det är upp till varje fastighetsägare att 
ta ställning till hur de vill förvara sina sopkärl. 

Bosjökloster 1:610
Vill få till stånd en extra föreningsstämma där bl a färgsättningen av taken i Ängsbyn 
kan diskuteras. Preliminärt kan ett beslut från samfällighetsföreningen överlämnas till 
Höörs kommun under första veckan i juli.

Kommentar:
Förfrågan om förlängd kommunicering har inkommit under granskningstiden 
och har godkänts av planarkitekten i ett svar via mail. I mailet framgår det även 
att ”Ni sade även på telefon att ni inte visste om det fanns intresse för att ha en 
stämma gällande frågan och om fallet är sådant att ni inte kommer att ha en 
stämma om frågan önskar jag att ni meddelar detta till mig så att jag kan arbeta 
vidare med det material som inkommit. Om ni vill säkerställa ett yttrande från 
dig gällande takkulören råder jag er att skicka in ett sådant och att ett yttrande 
från föreningen blir ett ytterligare yttrande (som inkommer under juni-juli). Ni 
har bara bett om uppskov för föreningen och inte för privatpersoner, det inne-
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bär att alla sakägare som vill ha lämnat någon synpunkt på ärendet behöver ha 
inkommit med detta innan granskningstidens slut, dvs den 2 maj.” 

Planarkitekten ringde den 11 juli och frågade om det blivit någon stämma och 
om det skulle komma in något yttrande från samfällighetsföreningen. Svaret 
blev att det inte fanns intresse för att säkerställa takets kulör utan merpar-
ten (enligt Bosjökloster 1:610) anser att det ska vara oförändrat och ha den 
bestämmelse som föreslagits. Därför kommer det inte in något yttrande från 
samfällighetsföreningen.

Kommunala nämnder och instanser

Miljö- och byggnadsnämnden 
Bestämmelsen ”a2” bör förtydligas. Lydelsen ”Det krävs inte bygglov för takfönster 
såvida bärande takkonstruktion ej påverkas negativt av ett ingrepp” bör ändras till 
”Det krävs inte bygglov för takfönster såvida bärande takkonstruktion ej ändras.”

Kommentar:
Planbestämmelsen ändras enligt förslaget.

Ändringar i planförslaget

Med hänvisning till det som framförts i yttranden och det som framkommit i kommu-
nens kommentarer föreslås det att planhandlingarna ändras enligt nedan:

- Plankartan justeras enligt miljö- och byggnadsnämndens förslag gällande tak-
fönster i bestämmelsen ”a2”. 

Kvarstående synpunkter 

Det kvarstår synpunkter från sakägare som helt eller delvis inte blivit tillgodosedda 
under samrådsskedet eller granskningsskedet. De som ej tillgodosetts framgår i 
samrådsredogörelsen och i granskningsutlåtandet. Kommunen kommer att skicka ut 
information om var granskningsutlåtandet fi nns tillgängligt till dem som inte har fått 
sina synpunkter tillgodosedda, i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 5:24. 
Detta kommer att göras efter att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänt handling-
arna, men innan kommunstyrlsen har fattat beslutet om att anta detaljplanen.

Information kommer att delges till:

Rolf Carlsson      Yvonne Hagström
Samhällsbyggnadschef    Planarkitekt

• Länstyrelsen i Skåne län
• Miljö- och byggnadsnämnden
• E.ON Elnät Sverige AB
• Bosjökloster 1:621
• Bosjökloster 1:610
• Bosjökloster 1:649
• Bosjökloster 1:602
• Bosjökloster 1:659

• Bosjökloster 1:632
• Bosjökloster 1:664
• Bosjökloster 1:635
• Bosjökloster 1:618
• Bosjökloster 1:673
• Bosjökloster 1:611
• Bosjökloster 1:607
• Bosjökloster 1:672

• Bosjökloster 1:652
• Bosjökloster 1:604
• Bosjökloster 1:655
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Komplettering/ändring till detaljplan Ö50
”Förslag till byggnadsplan för del av fastigheten Bosjökloster 1:564”, Ängsbyn, Höörs kommun, Skåne län.

Handlingar
Gällande plankarta och planbestämmelser (antagen 1971)
Gällande planbeskrivning (antagen 1971) 
Kompletterande/ändrande planbeskrivning med planbestämmelser tillhörande plankartan fastställd 
1971.

Planområdet läge
Planområdet är beläget cirka 6,6 km söder om Höörs tätort och cirka 500 meter öster om väg 23. I 
direkt anslutning till planområdet i väster ligger Bosjöklosters golfbana  och planområdets resteran-
de väderstreck avgränsas av skogsmark.

Bakgrund
För hela bostadsområdet Ängsbyn gäller ”byggnadsplan för del av fastigheten Bosjökloster 1:562”, 
fastställd 13 december 1971. Bakgrunden till Ängsbyn är att byn är en av tre tänkta bygrupperingar 
som var avsedda för fritidsbostäder. Kort tid efter att bebyggelsen tagits i anspråk visade det sig att 
området blivit ett permanent bostadsområde och inte för fritidsbebyggelse. Kommunen tog fram en 
utredning för att klargöra konsekvenserna som kunde uppstå om de övriga två byarna byggdes upp, 
efter utredningen beslutades det att det bara skulle vara Ängsbyn som skulle byggas ut och de övri-
ga två förslagen på bygrupperingar lades ner.  

2015 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att gällande detaljplan behöver kompletteras med 
skydds- och varsamhetsbestämmelser. Byggnadernas utformning och kvaliteter är värda att bevara 
och därför har denna komplettering önskats från Miljö- och byggnadsnämnden. Enligt protokollet 
från Miljö- och byggnadsnämndens beslut framgår det att det fi nns ett ömsesidigt intresse hos både 
Höörs kommun och fastighetsägarna i Ängsbyn, att det tas fram en ny detaljplan för att säkerställa 
att de höga arkitektoniska värdena i området och dess speciella karaktär bevaras.

Gällande detaljplan (Ö50) som kompletteras med bestämmelser för bebyggelsens utseende.
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Översiktsplan
Ängsbyn fi nns inte utpekat som något utbyggnadsområde i gällandet översiktsplan (2002). Ängsbyn 
ingår i det större området för turism och friluftsliv; Ringsjöområdet. I översiktsplanen står det bland 
annat ”Ringsjöområdet är en resurs för hela Skåne med betydande utvecklingsmöjligheter samtidigt 
som områdets karaktär bör bevaras”. I översiktsplanen har även ekologiskt känsliga områden pekats 
ut som omfattas av Ringsjöarna och den närmaste strandområdet till sjöarna. Detta innebär att 
Ängsbyn har direkt kontakt med detta utpekade område i norr och öst.

Detaljplan
Gällande detaljplan (Ö50) för Ängsbyn reglerar marken som vägmark, park eller plantering, bostads-
ändamål, idrottsändamål och område för transformatorstation. 

Området som är avsatt för bostadsändamål regleras med att bebyggelsen ska uppföras i gräns till 
granntomt, där sådan gräns förekommer. Byggnaden får inte ha en större areal än 190 m2 och det 
får endast vara en våning. Byggnadshöjden inom Ängsbyn är satt till maximalt 3,5 meter.

Området avsett för idrottsändamål regleras med en högsta byggnadshöjd, som är satt till 3 meter.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-12 att en omarbetning av detaljplanen ska påbörjas för att 
säkerställa vad som får göras i planområdet och att genomförandet av planändringen inte bedöms 
medföra betydande miljöpåverkan och därmed behövs det inte någon miljökonsekvensbeskrivning till 
planarbetet. I beslutet är det klargjort att planarbetet ska avgränsas enligt följande: 
”Skyddsbestämmelser bör tas fram som ändring av den gällande detaljplanen. Det innebär att den 
ursprungliga planen fortsätter att gälla, men kompletteras med bestämmelser som berör skydd, 
varsamhet och utformning. Det kan också vara aktuellt att reglera lovplikten närmare genom att 
exempelvis inför lovplikt för fasadändringar och så kallade Attefallshus. Planarbetet kommer dock inte 
att innehålla någon ny bedömning av lämplig byggrätt, trafi kfrågor eller annat som ingår när en ny 
detaljplan tas fram.”

I underlaget till beslutet framgår det även att syftet med planarbetet är att skydda det allmänna 
intresset av att bevara området som tidstypiskt och sammanhållen kulturmiljö. Även om detta är av 
intresse för allmänheten bedöms det inte vara av betydande intresse. Planarbetet är förenligt med 
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. Genomförandet av planen bedöms få posi-
tiv miljöpåverkan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planarbetet bör kunna bedri-
vas med standardförfarande (PBL 5:7).

Planuppdragets syfte och huvuddrag
Syftet med kompletteringen/ändringen till gällande detaljplan är att säkerställa de höga arkitekto-
niska värdena i området och att dess speciella karaktär bevaras. Planarbetet medför även att det 
allmänna intresset av att bevara området som tidstypiskt och sammanhållen kulturmiljö skyddas. 
Säkerställs inte det arkitekoniska värdet i Ängsbyn kan det medföra att statusen med att vara en 
speciell plats med ett unikt utseende kan gå förlorat. Det tidstypiska utseendet som bostadsområdet 
har är värt att bevara och med det föreliggande tillägget till detaljplanen är det möjligt att säkerstäl-
la områdets karaktär.

Detta innebär att huvuddraget av den aktuella ändringen/kompletteringen innebär att bebyggelsens 
utseende säkerställs med bestämmelser som medför att karaktären inte kan förvanskas och därmed 
kommer inte områdets unika tidstypiska utseende ändras.
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Förutsättningar
Bebyggelse
Planområdet omfattar bostadsfastigheterna Bosjökloster 1:602 - 1:696 (95 stycken privatägda fast-
igheter) som utgör cirka 3,5 hektar av hela planområdet som regleras i gällande detaljplan. Bostads-
fastigheterna i Ängsbyn har fyra olika tomtstorlekar; 352 m2, 360 m2, 421 m2 och 430 m2. Större 
delen av bebyggelsen inom Ängsbyn har bebyggts med den tillåtna byggnadsarean på 190 m2. Den 
högsta tillåtna byggnadsarean på 190 m2 och de fyra olika storlekarna på bostadsfastigheterna inom 
området innebär att de minsta fastigheterna får bebygga cirka 54 procent av sin tomt och de störs-
ta fastigheterna får bebyggas med cirka 44 procent. Det är den mindre fastighetsstorleken som är 
den överrepresenterade inom området med 52 stycken fastigheter. Det fi nns 12 fastigheter som är 
360 m2, 24 stycken som är 421 m2 och slutli-
gen fi nns det sju stycken fastigheten med den 
största tomtstorleken på 430 m2.

Ängsbyns bebyggelse är tidstypisk för 
1970-talsbebyggelse. Byggnaderna är utfor-
made som vikel- eller T-hus med huskropparna 
som skydd mot gata och grannar. Ängsbyn har 
ett tydligt formspråk från 1970-talet, husen 
är byggda av gult tegel med träpanelsinslag 
med mörk kulör. Taken är valmade och täckta 
med enkupiga betongpannor. Takutsprånget 
är stort och takfoten har ett fast utförande. 
Vindskivorna på takfoten är bruna/svarta. Ett 
takutsprång på över 50 cm från husfasaden 
innebär att ytan räknas in i byggnadsarean.

Det ursprungliga utförandet av bebyggels-
en är liggande (horisontell) träpanel under 

Ortofoto över delar av Ängsbyn. På bilden syns husens 
utformning; vinkel- eller T-hus.

Bilder över Ängsbyns karakteristiska arkitektur.
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fönster och på den dörr som lett till soputrymmet resterande 
träpanel på husen är stående (vertikal). Ett garage är inbyggt 
i bostaden och öppnas med slagportar. Färgen runt fönstrena 
är i orginal bruna och husets entré utgörs i orginalutförandet 
av ett indraget parti med dubbeldörr. 

Ägoförhållanden
Hela området i gällande detaljplan från 1971 är i privat ägo 
och omfattas av fastigheterna Bosjökloster 1:740 och de 95 
bostadsfastigheterna som utgör Ängsbyns bostadsbebyggel-
se. Inom Ängsbyn fi nns det två gemensamhetsanläggningar 
Bosjökloster GA:9 (vägar och parkeringar) och Bosjökloster 
GA:10 (grönytor, rekreationsanläggning och båtplats) samt 
14 samfälligheter. Samfälligheterna 1-14 och gemensam-
hetsanläggningen Bosjökloster GA:10 är alla 95 bostadsfast-
igheterna delägare i. Samfälligheterna är de gemensamma 
ytorna; 1-5 och 7-9 är gångvägarna mellan bostadsbebyggelsen. Samfällighet 6 är rekreationsan-
läggningen och de resterande (10-14) är de gemensamma parkeringsplatserna.

Gemensamhetsanläggningen Bosjökloster GA:9 har 96 delägande fastigheter. Stamfastigheten Bo-
sjökloster 1:740 ingår i denna anläggning eftersom markägaren behöver nyttja vägstrukturen för att 
nå sina ägor. 

Natur
När länsstyrelsen fastställde gällande detaljplan 1971 har de i sitt beslut skrivit in följande; ”Vidare 
förordrar länsstyrelsen med stöd av 110 § fjärde stycket byggnadslagen om förbud mot trädfällning 
utan länsstyrelsens tillstånd inom det område som i byggnadsplanen utlagts till park eller plantering”. 
[Länsstyrelsen hade i ovan nämnda paragraf lagstöd med att förbjuda schaktning, fyllning, trädfäll-
ning eller annan jämfölig åtgärd inom det område som ingår i detaljplanen (kallad byggnadsplan).]

Marken mellan bebyggelsen är öppna och klippta gräsytor, den vegetation som fi nns inom planområ-
det är det som de boende inom området har planerat på sin egna fastighet och i den norra delen, vid 
infartsgatan. Hela Ängsbyn är relativt fl ackt, i norra delen av gällande detaljplan ligger marknivån på 
55 m och i den södra delen är marknivån 63 m, dvs över hela området är det sammanlagt åtta me-
ters höjdskillnad och avståndet mellan den högsta respektive den lägsta punkten är cirka 300 meter.

Genom Ängsbyn fi nns gångstråk mellan de olika vägarna i området och i den södra delen av Klö-
vervägen fi nns byns gemensamma rekreationsanläggning med pool + barnpool (och tillhörande 
omklädningsbyggnad), tennisbana, boulebana, bollplank och lekplats. Ängsbyn omgärdas i tre 
väderstreck av naturområden som innehåller promenadstråk. Väster om Ängsbyn fi nns Bosjöklosters 
golfbana som också den har ett stort rekreationvärde. De boende i Ängsbyn har en egen bygga med 
båtplatser i Ringsjön, det fi nns även en grillplats vid bryggan. Det fi nns ett fl ertal rekerationmöjlighe-
ter för de boende i Ängsbyn.

Utseendet på det tidstypiska bebyggelsen i Ängsbyn med det gula teglet, träpanelen, valmade taket och det stora 
takutsprånget med en rak inbyggnad mot fasaden.

Indraget entréparti.
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Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) hemsida framgår det att planområdets jordart hu-
vudsakligen är sandig morän. Ängsbyn har en kvarts- och fältspatsrik sedimentär bergart. Ängsbyn 
består av fast mark med en medelhög genomsläpplighet.

Trafi k
Från väg 23 leder en matargata (Klosterringen) till de fem lokalgatorna som fi nns inom Ängsbyn; 
Gullvivevägen, Blåklockevägen, Klövervägen, Vallmovägen och Vitsippevägen. Utmed matargatan, 
cirka 300 meter från väg 23 fi nns en mindre vändplats med busshållplats. Hastigheten på vägarna 
inom bostadsbebyggelsen är satt till 50 km/h och från väg 23 och cirka 70 meter in på vägen till 
Ängsbyn är den tillåtna hastigheten 70 km/h. Matargatans vägbredd är cirka sju meter och vägbred-
den på lokalgatorna utmed bostadsbebyggelsen är cirka sex meter. Varje lokalgata avslutas med en 
vändzon som har en diameter på mellan 14 - 15 meter. Vid varje infart till lokalgatorna fi nns det ett 
parkeringsområde som är avsedda för gäster eller annan tillfällig uppställning och endast för kort-
tidsparkering. Varje parkeringsområde innehåller cirka 6-8 stycken parkeringsplatser.

Inom Ängsbyn fi nns det inga gång- och cykelvägar. Det fi nns en gång- och cykelväg utmed väg 23 
som kommer norrifrån. 

Det fi nns en busshållplats utmed matargatan till Ängsbyn. Bussen hämtar påstigande in mot Höör 13 
gånger på vardagar och fyra gånger under lördag och söndag. För avstigande passagerare från Höör 
stannar bussen 12 gånger på vardagar och fyra gånger på lördag och söndag.

Underlag för ev. ny detaljplan för Ängsbyn
Under 2013 skickades ett förslag på underlag till en eventuell ny detaljplan in till kommunen från en 
arbetsgrupp bestående av boende i Ängsbyn. Bakgrunden till förslaget var att Miljö- och byggnads-
nämnden hade bett de boende att lämna förslag på hur de vill att området säkerställs. Boende anser 
att Ängsbyn är en värdefull byggnadsmiljö med tidstypisk kvalitet värd att bevara. Förslaget innehåll-
er sedan ett fl ertal punkter som redogör för hur de boende anser att området ska säkerställas för 
att bibehålla karaktären men samtidigt göra det möjligt att göra förändringar på sina byggnader. 
Det redogörs detaljexempel för tak, fasader, fönster och dörrar, tillbyggnad, insynskydd samt övriga 
delar såsom sophantering.

Arkitekturhistorisk bedömning
Byggnadernas utformning och kvaliteter är väl värda att bevara. Det fi nns ett fl ertal tydliga ka-
raktärsdrag i Ängsbyn som Höörs kommun vill bevara och genom denna komplettering/ändring 
säkerställa att karaktärsdragen inte förvanskas för framtiden. Några viktiga exempel på områdets 
kännetecken är de sammanbyggda huskropparna, små tomter 
med små förgårdsmarker, den blandade utformningen med 
både stående och liggande träpanel, det gula teglet, takfotens 
vida bredd, de mörka taken och de mörka vindskivorna (se 
bilder nedan som visar på dessa exempel på karaktärsdrag). 
De faktorer som utgör en stor del av områdets helhet och som 
upplevs av människan är fasaderna, taken och bebyggelsens 
täthet. Varsamhetsbestämmelserna för Ängsbyn kommer belysa 
dessa nämnda faktorer och således föreslås bestämmelserna 
säkerställa bebyggelsens fasader och dess formspråk, takens 
utseende samt bebyggelsens utseende gällande tätheten pga 
de små tomterna. 

Gult tegel som bryts av med stående och liggande 
träpanel.

Små förgårdsmarker utmed gatan och de valmade 
taken med den mörka kulören och betongpannor.

Takfoten på ett av bostadshusen.
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Förslag
I enlighet med det beslut som Kommunstyrelsen fattade 2015-10-12 ska föreliggande komplettering 
endast omfatta skyddsbestämmelser som berör skydd, varsamhet och utformning av bebyggelsen. 
Detta innebär att markanvändningen är densamma som i gällande detaljplan som antogs 1971 vilket 
är kvartersmark för bostäder, allmän platsmark så som parkmark och gata samt markområde för 
transformatorstation och idrott.

Gällande reglering av bebyggelsen
Den gällande detaljplanen reglerar användningsområdet B (bostäder) utifrån byggnadssätt, bygg-
nadsyta, våningsantal och byggnadshöjd. Byggnader ska uppföras i gräns mot granntomt där sådan 
gräns förekommer inom området, dvs huskropparna ska vara sammanbyggda med varandra. På 
varje fastighet får byggnadernas byggnadsarea inte överstiga 190 m2. Bostäderna får endast vara en 
våning hög och byggnadshöjden får inte överstiga 3,5 meter.

Skyddsbestämmelser för bostadsbebyggelse
De planbestämmelser som tas fram i och med det aktuella tillägget av gällande detaljplan är säker-
ställande bestämmelser för att bevara formspråket som är signumet för Ängsbyns karaktär. Det som 
regleras på plankartan är fasadmaterial, kulör, takmaterial, byggnaderna utformning mot gata och 
att så kallade komplementbyggnade (så som ”Attefallshus”) på tomtmark inte är bygglovsbefriade. 

Fasad
För att behålla bebyggelsekaraktären i Ängsbyn regleras byggnadernas fasadmaterial, detaljplanen 
tillåter bara att husen har tegelfasad med inslag av träpanel. Det innebär bland annat att det inte är 
tillåtet att till exempel putsa husen. Färgskalan på bebyggelsen ska fortsatt vara gult tegel, det är 
inte tillåtet att måla teglet utan teglets färg ska komma från teglets bränning. Träpanelen ska vara 
liggande under fönster. Garageporten och resterande av husets fasad som inte är tegelbeklädd ska 
ha stående träpanel. I dagsläget fi nns det vipportar med stående trä vilket därmed möjliggör att 
garageporten kan ändras om någon önskar en annan sorts garageöppning är den ursprungliga med 
slagportar. I plan- och bygglagen fi nns en bestämmelse i 9 kapitlet 2 § som gäller för vad som kräver 
bygglov och i ett stycke omnämns fasadförändringar: Dessa kräver bygglov om ”byggnaden byter 
färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas 
på annat sätt” och detta stycke i paragrafen gäller ”om byggnaden ligger i ett område som omfattas 
av en detaljplan.” Det innebär, precis som det gjort innan, att exempelvis ett färgbyte av en fasad kan 
innebära ett bygglovsförfarande. En detalj på byggnaden ut mot gata som är möjlig att förändra är 
indraget i entrépartiet. Detaljplanen gör det möjligt att fl ytta ut det ursprungliga indraget vid entrén 
ut mot fasadlinjen.

Tak
De befi ntliga taken i Ängsbyn är enhetliga och ska fortsättningsvis vara det, vil-
ket innebär att det på plankartan regleras om att taken ska utföras med enku-
piga takpannor som ska vara matta och ha en mörk kulör. Detta för att det ska 
underlätta sammankopplingen med de angränsande bostadshusens takpannor. 
Bebyggelsens takfot ska ha en längd på 70 cm med en rak inbyggnad mot fasa-
den, för att säkerställa bebyggelsens arkitektoniska utseende. Takfotens vind-
skivor ska vara bruna/svarta, färgen ska ha samma kulör som betongpannorna 
för att behålla den samhörighet som området har genom att alla bostäder har 
mörka tak och vindskivor. Takfot är den del av ett yttertak som skjuter utanför 
fasadväggen. Takfönster är tillåtet inom området för att göra det möjligt med 
fl er ljusinsläpp och ska monteras i linje med takets lutning. Takfönster ingår i 
begreppet ”fasadförändring”, men planen kräver inte bygglov för takfönster såvida takstolar (bäran-
de takkonstruktion) inte påverkas av ingreppet som takfönstrena innebär.  Solpaneler/solceller är ett 
bra komplement till uppvärmning och följs den policy som Miljö- och byggnadsnämnden har godkänt 
2014-11-18 § 132 är det möjligt med solceller/solpaneler som ligger i linje med taklutningen. Detta 
säger policyn:

För en- och tvåbostadshus gäller generellt att solceller placerade i takfallet och inte avsevärt 
påverkar en byggnads utseende är bygglovsbefriade.    

För byggnader klassade inom Kulturmiljö-programmet 2013 bör särskild hänsyn tas samt ut-
formas så att de skyddade värdena inte påverkas negativt. 

Takfot
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Inom områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, speciellt inom områden av riksintres-
se för kulturminnesvården, bör solceller i första hand försänkas i taket och vara väl indragen 
från alla dess kanter. Undvik placeringar som är viktiga för områdets karaktär, exempelvis i 
läge mot torg, huvudstråk eller gata. 

Byggnader som enligt Kulturmiljöprogram 2013 benämns med K-1 eller K-2 eller Klass 1A eller 
Klass 1B i bevaringsplanen från 1985, eller övriga, ännu ej inventerade byggnader och bebyg-
gelseområden som är särskilt bevarandevärda enligt PBL (2010:900) 8 kap 13 §, är olämpliga 
för installation av solceller.

Solceller placerade på mark: Solceller på fastighet avsedd för bostadsändamål, och som inte 
överstiger 1,0 meter i höjd är bygglovsbefriade. 

I övrigt bör solceller placeras och utformas så att de inte ger upphov till besvärande refl exer 
eller på annat sätt stör omgivningen eller miljön.

Fönster
Intrycket områdets bebyggelse ger en förbipasserande på någon av de lokalgator som fi nns inom 
Ängsbyn är också något som kommunen vill säkerställa genom att reglera byggnadernas utform-
ning mot gata. För att inte förvanska det tydliga formspråket tillåts inte fönsterpartier ut mot gata 
att förändras. Fönster får bytas ut för att uppnå bättre inomhusvärden, men fönstrets storlek och 
färg ska överrensstämma med orginalutförandet. Fönstrena närmast gatan (på den del som ”sticker 
ut” mot gatan) har en storlek på 100 cmx120 cm och fönstret vid entrén in i huset på träfasaden 
har storleken 80 cmx100 cm. Ingrepp som görs på fasaden, exempelvis att en förfrågan kommer in 
om en ändring/ingrepp i form av ett fönster, innebär ett bygglovsförarande i enlighet med plan- och 
bygglagen 9 kap. 2 §.

När det gäller fasadförändringar inom området gäller plan- och bygglagens (PBL) reglering i 9 kap 
2 § med de undantag som framgår på plankartan. Det ska även förtydligas att Miljö- och byggnads-
nämnden skriver i sitt yttrande att ”om bestämmelserna om fasadens utseende följs så krävs inget 
bygglov för fasadändring medan avvikelser kräver bygglov”.

Komplementbyggnader/tillbyggnader
Detaljplanens tillåtna byggnadsarea på 190 m2 och små tomter skapar en täthet i området (byggrät-
ten innebär att övervägande andelen tomter inom Ängsbyn är bebyggda till cirka 50 % av tomtare-
alen). Eftersom tomterna är små med stor utbyggnad har en bestämmelse lagts på plankartan som 
innebär att komplementbyggnader av olika slag kräver bygglov. Kommunen eftersträvar att området 
ska ha ljusa bostäder och därför har kommunen tagit beslutet till att de undantag från bygglov i 
plan- och bygglagen för komplementbyggnader, tillbyggnader, takkupor, skärmtak vid en och två-
bostadshus inte får tillämpas. Den kompletterande bestämmelsen innebär att bygglov måste sökas 
för alla sorters komplementbyggnader. Det är fortfarande tillåtet med komplemenbyggnader inom 
bostadskvarteren men beslutet om bygglov lämnas i vanlig ordning till Miljö- och byggmyndigheten.

Utseendet på fönstrena som vetter ut mot gatan.
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Nya egenskapsbestämmelser som tillförs gällande detaljplan (Ö50) för Ängsbyn
Egenskapsbestämmelserna nedan kompletterar de bestämmelser som fi nns för kvartersmarken som 
betecknas med ”BS I” i gällande detaljplan.

Fasadteglet på bebyggelsen ska vara gult. Det är inte tillåtet att måla teglet. Träpanelen ska vara 
liggande (horisontell) under fönster. Garageport och resterande av byggnadens fasad (som inte 
är tegelbeklädd) ska ha stående (vertikal) träpanel. 

Bebyggelsens utförande av taken ska vara enkupiga takpannor som är matta och ha en mörk 
kulör. Takfoten ska ha en längd på 70 cm med en 90 grader inbyggnad från fasaden. Vindskivor 
ska vara brun/svarta.

Fönster ut mot gata ska överrensstämma med orginalutförandet. Fönster på träfasad vid entré 
ska ha en bredd på 100 cm och en höjd på 80 cm. Resterande fönster i tegelfasad ska ha en 
bredd på 100 cm och en höjd på 120 cm.

Det krävs bygglov för komplementbyggnad, tillbyggnad, takkupor, skärmtak vid en och tvåbo-
stadshus. 

Det krävs inte bygglov för takfönster såvida bärande takkonstruktion ej ändras och indrag av 
entréparti får fl yttas ut till fasadliv. (Jämför PBL 9:2) 

Genomförandetiden för de fem nya egenskapsbestämmelserna är 5 år från den dag beslutet att anta 
kompletteringen/ändringen vunnit laga kraft. Genomförande tiden för underliggande plan har gått 
ut. Den nya genomförandetiden gäller därför endast själva ändringen. 

f1 - 

f2 - 

f3 - 

a1 -

a2 -  



10

Komplettering/ändring till detaljplan för del av fastigheten Bosjökloster 1:564 - Ängsbyn 
• Antagandehandling 2016-08-28

Genomförande
Ansvarsfördelning
Tillägget för kvartersmarken inom Ängsbyn är sen tidigare bebyggt och således bedöms ingen ny-
byggnation uppkomma inom området. Skulle mark som i detaljplanen är utpekat som bostadsmark 
men som samfälligheten idag har som del av grönstråk mellan bostadsgrupperna bebyggas gäller 
följande att vid nybyggnation inom planområdet åligger det berörd markägare att vid behov utföra 
geoteknisk undersökning av marken avseende markens bärighet. Fastighetsbildning inom planområ-
det beställs av fastighetsägare som ansöker om sådan. I övrigt ansvarar berörd fastighetsägare för 
byggnads- och anläggningsarbeten inom mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark.

Huvudmannaskap
Kompletteringen/ändringen påverkar inte huvudmannaskapet. I övrigt är det enskilt huvudman-
naskap inom Ängsbyn. Det innebär att de områden som är planlagda som allmän platsmark (vägar 
och grönområden) sköts av de boende i området genom de gemensamhetsanläggningar som fi nns 
upprättade för bostadsbebyggelsen.

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Fastighetsbildning 
Kompletteringen av gällande detaljplan innebär inte någon förändring gällande fastighetsbildning-
en inom detaljplaneområdet och därmed medför planen inga konsekvenser gällande fastigheternas 
omfattning och placering. 

Ledningsrätt och servitut
Fastigheterna Bosjökloster 1:602 - 696 har ett servitut till fritidsfi ske med handredskap. Inom hela 
detaljplaneområdet fi nns det ledningsrätt för underjordiska vatten- och avloppsledningar.

Gemensamhetsanläggning
Inga gemensamhetsanläggningar eller samfälligheter berörs av tillägget av detaljplanen. Detta 
medför att det inte är några konsekvenser i den aspekten och det behövs inte någon förändring av 
omfattningarna av dessa anläggningar, utifrån den aktuella kompletteringen/ändringen.

Ekonomiska frågor
Övriga kostnader
Detaljplanearbetet medför inga nya områden för kvartersmark vilket medför att de kostnader som 
kan uppkomma i olika avseenden åligger markägaren. Förtydligande av olika kostnader är bland 
annat:
• Kostnadsansvaret för samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmarken samt 

eventuella fl yttningar av underjordiska ledningar åligger markägaren.
• Anläggningsavgift avseende tillkommande VA-anslutningar regleras i enlighet med kommunens 

VA-taxa.
• Lantmäterikostnader i samband med fastighetsbildning och fastighetsreglering bekostas av ex-

ploatören/markägaren.
• Eventuell kompletterande dagvattenutredning och/eller geoteknisk undersökning avseende mar-

kens bärighet och markradonförekomst, vilket kan krävas vid byggnation, bekostas av exploatö-
ren som även bekostar en eventuell arkeologisk undersökning.

Medverkande tjänstemän
Vid framtagande av planförslaget har Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef, och Yvonne Hagström, 
planarkitekt från Höörs kommun medverkat. 

Rolf Carlsson     Yvonne Hagström
Samhällsbyggnadschef    Planarkitekt



Genomförandetiden för de fem nya egenskapsbestämmelserna är 5 år från den dag beslutet att anta 
kompletteringen/ändringen vunnit laga kraft. Genomförandetiden för underliggande plan har gått ut. 
Den nya genomförandetiden gäller därför endast själva ändringen. 

Ändring/komplettering reviderad 2017-08-28

Rolf Carlsson     Yvonne Hagström 
Samhällsbyggnadschef   Planarkitek

Ändring 2017
f1

f2

f3 

a1

a2

f1, f2, f3, a1, a2

Skala 1:2000

Fasadteglet på bebyggelsen ska vara gult. Det 
är inte tillåtet att måla teglet. Träpanelen ska 
vara liggande (horisontell) under fönster. Ga-
rageport och resterande av byggnadens fasad 
(som inte är tegelbeklädd) ska ha stående 
(vertikal) träpanel.

Bebyggelsens utförande av taken ska vara 
enkupiga takpannor som är matta och ha en 
mörk kulör. Takfoten ska ha en längd på 70 
cm med en 90 grader inbyggnad från fasaden. 
Vindskivor ska vara brun/svarta.

Fönster ut mot gata ska överrensstämma med 
orginalutförandet. Fönster på träfasad vid en-
tré ska ha en bredd på 100 cm och en höjd på 
80 cm. Resterande fönster i tegelfasad ska ha 
en bredd på 100 cm och en höjd på 120 cm.

Det krävs bygglov för komplementbyggnad, 
tillbyggnad, takkupor, skärmtak vid en och 
tvåbostadshus. 

Det krävs inte bygglov för takfönster såvida 
bärande takkonstruktion ej ändras och indrag 
av entréparti får fl yttas ut till fasadliv. (Jämför 
PBL 9:2) 

Antagandehandling
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Datum Diarienummer Sida
2017-07-11 KSF 2012/234 1 (1)

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR

Ändring av detaljplan för ”Förslag till byggnadsplan 
för del av fastigheten Bosjökloster 1:564” – Ängsbyn

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås kommunstyrelsen besluta:

1. Att granskningsutlåtande, daterad 2017-08-28 godkänns 

2. Att planbeskrivning med tillhörande plankarta, Ändring av detaljplan för ”Förslag till 
byggnadsplan för del av fastigheten Bosjökloster 1:564” – Ängsbyn, upprättad 2017-08-28, 
godkänns för antagande.

Ingress
Planhandlingarna för ärendet har varit utställt för granskning under tiden 2017-04-19 – 2017-05-02. 
Inkomna yttranden har sammanställt i ett granskningsutlåtande daterad 2017-08-28. Framtagna 
antagandehandlingar har kompletterats med förtydliganden utifrån de inkomna synpunkterna i 
granskningsskedet.

Syftet med kompletteringen/ändringen till gällande detaljplan är att säkerställa de höga arkitektoniska 
värdena i området och att dess speciella karaktär bevaras. Planarbetet medför att det allmänna intresset 
av att bevara området som tidstypiskt och sammanhållen kulturmiljö skyddas. Det innebär att 
huvuddraget av den aktuella ändringen/kompletteringen leder till att bebyggelsens utseende säkerställs 
med bestämmelser som medför att karaktären inte kan förvankas och därmed kommer inte området 
unika tidstypiska utseendet ändras.

Höörs kommun: Samhällsbyggnadssektor • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
tekniskanamnden@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-08-28 1 (1)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2012/234

§ 275 Ändring av detaljplan för ”Förslag till 
byggnadsplan för del av fastigheten 
Bosjökloster 1:564” – Ängsbyn

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås kommunstyrelsen besluta:

1. Granskningsutlåtande, daterad 2017-08-28 godkänns

2. Panbeskrivning med tillhörande plankarta, Ändring av detaljplan för ”Förslag till 
byggnadsplan för del av fastigheten Bosjökloster 1:564” – Ängsbyn, upprättad 2017-08-
28, godkänns för antagande.

Ärendebeskrivning
Planhandlingarna för ärendet har varit utställt för granskning under tiden 2017-04-19 – 
2017-05-02. Inkomna yttranden har sammanställt i ett granskningsutlåtande daterad 
2017-08-28. Framtagna antagandehandlingar har kompletterats med förtydliganden 
utifrån de inkomna synpunkterna i granskningsskedet.

 

Syftet med kompletteringen/ändringen till gällande detaljplan är att säkerställa de höga 
arkitektoniska värdena i området och att dess speciella karaktär bevaras. Planarbetet 
medför att det allmänna intresset av att bevara området som tidstypiskt och 
sammanhållen kulturmiljö skyddas. Det innebär att huvuddraget av den aktuella 
ändringen/kompletteringen leder till att bebyggelsens utseende säkerställs med 
bestämmelser som medför att karaktären inte kan förvankas och därmed kommer inte 
området unika tidstypiska utseendet ändras.

Beslutsunderlag
1. Granskningsutlåtande_Angsbyn.pdf
2. Planbesk_Angsbyn_Antag.pdf
3. plankarta_antag_A3_420x297.pdf
4. ingress till ksau-ks_antag_Angsbyn.docx
_____



PLANBESKRIVNING
Ändring av detaljplan för

Bokehall och Bokeslund (Fogdaröd 5:21, Klevahill 2:59 m fl  fastigheter)
Höörs kommun, Skåne län
Upprättad: 2017-08-28

Rolf Carlsson     Yvonne Hagström
Samhällsbyggnadschef   Planarkitekt

Planbeskrivning
Gällande plankarta med ändrade egenskapsbestäm-
melser för bostadsändamål

Figur 1. Bokehall-Bokeslund

SAMRÅDSHANDLING
Standard förfarande

Dnr: KSF 1999/236
Proj. nr:  0230
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Detaljplan för Bokehall och Bokeslund • Samrådshandling 2017-08-28

Tidplan
Planprocessen sker med standard planförfarande och beräknas fortgå enligt följande tid-
plan:
Samråd    september-oktober 2017
Granskning    december 2017 - januari 2018
Antagande (KS)   våren 2018
Laga kraft    våren 2018

Läshänvisning
För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsas tillsammans med de 
beskrivningar som hör till ärendet. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planför-
slagets samt redovisa planens syfte, konsekvenser, genomförande och förutsättningar. 
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Inledning
Detaljplanens syfte och huvuddrag
Syftet är att ändra egenskapsbestämmelserna för gällande detaljplan avseende bostads-
ändamål. Egenskaperna ses över och aktualiseras, antingen tas de bort, utvecklas eller 
så tillkommer det någon ny. Ändringarna ska möjliggöra mordernisering inom Bokehall-
Bokeslund, men den naturnära känslan ska bevaras och bebyggelsen får inte förta träden, 
naturen ska  upprätthållas.

Avsikten med gällande detaljplan var att området skulle vara för fritidsbebyggelse. Idag 
omvandlas många av bostäderna inom Bokehall-Bokeslund till permanent boende och delar 
av den gällanden planens reglering är inaktuell/omodern och behöver ses.

Plandata
Planområdet ligger drygt 3 km (fågelvägen) öster om Höörs tätort (cirka 15 minuter med 
cykel). Planområdet avgränsas av befi ntliga fastighetsgränser för tomtmark, vilket motsva-
rar en yta på cirka 30 hektar. Marken som ingår i ändring av befi ntlig detaljplan är bostads-
mark som är i privat ägo och all mark är idag reglerad för bostadsändamål, vilket planupp-
draget klargör att det fortsättningsvis ska vara.

Miljöbedömning/MKB
Bedömning av miljöpåverkan
Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljö-
aspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Visar miljöbedömningen att detaljpla-
nen innebär betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.

Behovsbedömning
Vid planering ska kommunen iaktta miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap 3 §. För 
närvarande fi nns det miljökvalitetsnormer för: olika föroreningar i utomhusluften (kvävedi-
oxid, svaveldioxid, bly, ozon och partiklar) (SFS 2010:477), fi sk- och musselvatten som be-
höver skyddas eller förbättras i kvalitet (SFS 2001:554), omgivningsbuller (SFS 2004:675) 
och yt- och grundvatten (FS 2009:533). Detaljplanen bedöms ej medföra att någon av 
ovannämnda normer överskrids.

Eftersom all mark som omfattas av detaljplaneändringen redan är ianspårktagen för bo-

Centrala Höör
Planområdet

Figur 2. Översiktskarta som redovisar planområdets läge (rosa ytor) i förhållande till centrala Höör.
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stadsbebyggelse eller redan tidigare är godkänd för bostadsbebyggelse i och med den 
gällande detaljplanen från 1967 medför den aktuella planändringen inte någon förändring 
på miljön då ändringen avser egenskaper inom användningsområdet ”B”. Därmed bedöms 
planändringen inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Förslag
Detaljplanearbetet omfattar endast den mark som i gällande detaljplan är utpekad som 
kvartersmark för bostäder, det innebär att den gränsdragning som är gjord i den gällande 
detaljplanen är densamma i föreslagen handling. Planhandlingarna kommer inte att beröra 
den mark som i gällande detaljplan är utpekad som ”Allmän plats, väg”, ”Allmän plats, park” 
och ”Område för handelsändamål, samlingslokaler o dyl”. 

Föreslagen bebyggelse
Planområdet är i dag bebyggt och tillåts ha en största byggnadsarea på 140 m2. Förelig-
gande förslag har som avsikt att aktualisera gällande detaljplanens bestämmelser gällande 
bostadsbebyggelsen. När området planlades på 1960-talet var avsikten med området att 
det skulle bli ett område för fritidsbebyggelse. Idag omvandlas många av bostäderna inom 
Bokehall-Bokeslund till permanent boende och delar av den gällanden planens reglering är 
inaktuell/omodern och behöver således ses över och moderniseras till dagens standard.

Det som framkom på det dialogmöte som hölls i februari 2017 med några boende i Boke-
hall-Bokeslund är att de boende vill att den naturnära känslan ska bevaras och att bebyg-
gelse inte får förta träden, naturen ska upprätthållas. Representanterna för de boende 
berättade på dialogmötet att topografi n är något som ger området sin unika karaktär och 
att det inte ska tillåtas några villamattor inom området, det betyder att de boende vill att 
det fortsättningsvis ska vara ”luftigt” mellan bebyggelsen. De boende vill att det de har 
ska bevaras, men det ska ändå öppnas upp för nya möjligheter, bostadsområdet behöver 
anpassas till verkligheten - att det är fl er som blir permanentboende i området. För att 
kunna behålla den pittoreska känslan som området har framkom det på dialogmötet att det 
inte skulle få tillåtas för höga byggnader, många av bostäderna inom Bokehall-Bokeslund är 
s.k. ”Västkuststugor” med en uppskattad nockhöjd mellan 4-4,5 meter, att tomtstorlekarna 
forstättningsvis ska ha en minsta tomtstorlek på 1000 m2 och under mötet diskuterades 
det fram att sadeltak är en del av karaktären, det är något som hör till bostadsområdet. De 
föreslagna bestämmelserna utgår från det som framkom på dialogmötet och nedan redogör 
de föreslagna bestämmelserna för kvartersmarken ”B”.

På plankartan har det reglerats att den minsta tillåtna tomtstorleken är 1000 m2 och att 
avståndet mellan bostadsbyggnad och fastighetsgränsen ska vara minst 4 meter. Detta 
avstånd är satt för att reducera en eventuell brandspridning mellan bostadsbyggnader. 
Däremot tillåts avståndet mellan komplementbyggnad (carport/förråd/garage m.m.) och 
fastighetsgräns fortsättningsvis vara 1,5 meter. 

För att behålla den sammanhållna karaktären i Bokehall-Bokeslund regleras fasadmaterialet 
i området, så att det fortsättningsvis är träpanel och ett nytt förslag för att tydliggöra den 
gemensamhet som bebyggelsen har föreslås det att bebyggelsen utförs med sadeltak. 

Gällande detaljplan tillåter att ”tomtplats som omfattar med F betecknat område får endast 
en huvudbyggnad jämte ett uthus jämväl innehållande garage uppföras”, detta är inget som 
kommer fi nnas kvar i föreliggande förslag, utan byggnadsarean som föreslås till 220 m2 per 
fastighet innebär att det är tillåtet att ha ett fl ertal byggnader på fastigheten, däremot får 
inte den gemensamma ytan överstiga 220 m2. Det som enligt lag är bygglovsbefriat ingår 
inte i den totala byggnadsarean på 220 m2.
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Detaljplaneändringen föreslår att byggnadshöjden tillåts till maximalt 3,7 meter för bo-
stadsbebyggelsen och för komplementbyggnader är byggnadshöjden fortsatt reglerad till 
högst 3 meter. För att hålla ner bebyggelsen i höjd och behålla den karaktär som fi nns i 
området, men ändå gör det möjligt med eventuella förändringar på bostadshus tillåts den 
högsta nockhöjden vara 6 meter. Gällande detaljplan tillåter inte att vind inreds, detta kom-
mer inte att leva kvar utan den bestämmelsen plockas bort och det blir därmed tillåtet att 
inreda vinden.

U-områden kommer att tillföras utöver de som redan fi nns i gällande detaljplan. U-område 
visar inom vilka områden det får fi nnas underjordiska ledningar. I dagsläget har ledningar 
lagts i mark där det inte fi nns u-område på gällande plankarta och därför kommer det tillfö-
ras fl er u-områden där det har påvisats att det fi nns ledningar inom kvartersmark.

Prickmarken kommer att bestå med samma omfattning som i den gällande detaljplanen. 
Inom vissa delar av Bokehall-Bokeslund fi nns det fastigheter som har mer prickmarke-
rad mark än vad andra fastigheter har. Vissa fastigheters omfattning av prickmarkering är 
tydligare än andra fastigheters, den kuperad terrängen tolkas som en faktor och en annan 
tolkning kan vara att prickmarken har haft som syfte att placera byggnader i ett gemensamt 
ståk/rad. En tredje tolkning kan vara att säkerställa byggrätten inom området. Tomtmark 
styckas inte av om det inte är möjligt att bebygga marken, vilket innebär att det inte blir 
tätbebyggt. Bedömningen är att prickmarkens avgränsning förblir densamma som den är i 
gällande detaljplan.

Riksantikvarieämbetet har pekat ut en stengärdesgård i den norra delen av planområdet 
som en formlämning. För att säkerställa fornlämningen har området för stengärdesgården 
reglerats med att stenmuren ska bevaras.

Föreslagen grönstruktur
Detaljplanearbetet medför inte någon översyn av grönområden/rekerationområden utan de 
boende hänvisas till den närmiljö som fi nns runtomkring bostadsbebyggelsen.

Föreslagen trafikstruktur
Detaljplanearbetet medför inte någon översyn av gatustrukturen utan den kommer att vara 
densamma som i gällande detaljplan. Det innebär en fortsatta angöring till Bokehall-Bokes-
lund via Södra Rörumsvägen och bostadsområdets vägområde består med en vägbredd på 
cirka åtta meter på matargatorna (ex. Axel Hans väg) och en bredd på cirka sex meter på 
lokalgatorna (ex. Klevahillsväg). Parkering sker på respektive fastighet.

Teknisk försörjning
Detaljplanearbetet medför inte någon förändring gällande var bostadsområden fi nns och 
större delen av Bokehall-Bokeslund är utbyggt enligt den gällande detaljplanen. De fastig-
heter som är obebyggda eller inte styckade bedöms kunna ansluta till de redan befi ntliga 
ledningsnätet som fi nns i området.

Motiv till avsteg från översiktsplan
I översiktsplanen fi nns det inga särskilda ställningstaganden för det aktuella planområ-
det, förutom att det pekas ut som ett fritidsområde där större delen av bebyggelsen har 
omvandlats till permanentbostäder. Bedömningen är således att detaljplanen inte innebär 
någon avvikelse från översiktsplanen (enligt PBL 4:33). 
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Motiv till planbestämmelser
Omfattning
Byggrätten är faktorn som från början skapade detta planärende och är den som behöver 
anpassas till det faktum att området inte är ett fritidsområde utan ett område för perma-
nentbostäder. Därför föreslås byggrätten ändras från maximalt 140 kvm/fastighet till maxi-
malt 220 kvm/fastighet och begränsningen med ett uthus och ett bostadshus tas bort i och 
med aktualiseringen.

Minsta tomtstorlek 
I detaljplanen har det angivits en minsta tomtstorlek som är densamma som i gällande de-
taljplan - 1000 kvm - och motiveringen till detta är att den naturnära känslan ska bevaras 
och att bebyggelse inte får förta träden, naturen ska upprätthållas. Därför är det inte lämp-
ligt med en mindre tomtstorlek. 

Begränsningar av markens byggande
Bedömningen är att prickmarkens avgränsning förblir densamma som den är i gällande de-
taljplan. Dessutom medför prickmarkens omfattning att området förblir ett område med en 
naturnära känslan och att bebyggelse inte förtar träden, naturen kan upprätthållas. Naturen 
upprätthålls i den bemärkelsen i och med att marken inte tillåter byggnation. Om det inte är 
möjligt att bebygga fi nns det ingen större anledning till att fälla träd. Hade det varit mindre 
prickmark hade ett fl ertal tomter kunna styckas av och säljas och därmed skapa en tätare 
bostadsbebyggelse inom området, eftersom många av fastigheterna inom området är stora 
och detaljplanen tillåter att en fastighet minst ska vara 1000 kvm.

I gällande detaljplan fi nns ett fl ertal u-områden redovisade som har för avsikt att fi nnas 
kvar i ändringen. Under detaljplanearbetet har det kommit fram att det även fi nns fl er om-
råden där det fi nns underjordiska ledningar och som således behöver säkerställas genom 
ett u-område. Därför kommer den aktuella plankartan att ha fl er u-områden än vad den gäl-
lande detaljplanen har.

Placering
Avståndet mellan bostadsbyggnad och fastighetsgränsen ska vara minst 4 meter. Måttet till 
fastighetsgränsen är satt för att reducera en eventuell brandspridning mellan bostadsbygg-
nader. Däremot kommer avståndet mellan komplementbyggnad (carport/förråd/garage 
m.m.) och fastighetsgräns fortsättningsvis vara 1,5 meter. En placering i fastighetsgräns 
kan leda till problem med exempelvis tillträde för att måla byggnad om detta behöver göras 
från en grannfastighet och därför bibehålls avståndet på 1,5 meter.

Byggnadshöjd och nockhöjd
Byggnadshöjden är satt till nästan samma höjd som den gällande planen förespråkar. 
I denna aktualisering har höjden höjts något för att anpassa till dagens byggnadshöjd, 
eftersom många av dagens ”kataloghus” har byggnadshöjder runt 3,5 - 3,7 m. Dessutom 
innebär den kuperade terrängen att det ofta behöver räknas ut ett medelvärde för varje 
fasad och om byggnadshöjden har ökats något kan det bidra till att det blir lättare att god-
känna framtida bygglovsärenden i området. Det är ingen markant ökning av byggnadshöj-
den, vilket medför att både nya och gamla byggnader fortfarade har en samhörighet då 20 
cm inte bedöms upplevas som någon större avvikels från redan byggda bostäders tillåtna 
byggnadshöjd. Däremot är det inte sagt att bostadshusen kommer att bebyggas med den 
maximalt tillåtna byggnadshöjden som detaljplanen tillåter. Den som kommer att bygga på 
området i framtiden kan välja att ha en lägre byggnadshöjd. Även komplementbyggnader-
nas höjd regleras i detaljplanen för att säkerställa att dessa inte blir för höga och därför 
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regleras dessa byggnader med högsta tillåtna byggnadshöjd på 3 meter, vilket är samma 
höjd som gällande detaljplan har för komplementbyggnader.

Nockhöjden är satt till sex meter för att möjliggöra något större/högre byggnader, eftersom 
många av bostäderna inom Bokehall-Bokeslund är s.k. ”Västkuststugor” med en uppskat-
tad nockhöjd mellan 4-4,5 meter, samtidigt som planen försöker behålla den pittoreska 
känslan som området har och inte tillåta för höga byggnader. En intention med planen är 
att möjliggöra mer bostadsutrymme utan att utsidans karaktär förändras nämnvärt och 
därför är det inte längre aktuellt med en reglering som inte tillåter att vinden får inredas. 
Det innebär att den bestämmelsen försvinner och att det är tillåtet att inreda vinden.

Utseende
Uppskattningsvis är det cirka 85 % av bostadsbebyggelsen som har träpanel som fasadma-
terial och detta grundar sig på den gällande detaljplanens reglering om att det just skulle 
vara liggande träpanel på bostadsbebyggelsen inom Bokehall-Bokeslund. Däremot har inte 
alla liggande träpanel och denna reglering om vertikal eller horisontell bedömer kommunen 
i dagsläget inte längre är av stor vikt för området utan för att behålla den sammanhållna 
karaktären i Bokehall-Bokeslund regleras endast fasadmaterialet i området, så att det fort-
sättningsvis är träpanel. 

Efter inventering av området är det tydligt att övervägande andel av bostäderna inom om-
rådet har sadeltak och för att ytterligare tydliggöra den gemensamhet som bebyggelsen 
har föreslås det att bebyggelsen utförs med sadeltak. 

Fornlämning
För att säkerställa den fornlämning som fi nns utpekad av Riksantikvarieämbetet har plan-
kartan försetts med en bestämmelse som bevarar stenmuren. Ett alternativ är att stenmu-
ren kan utgöra en fastighetsgräns mellan två fastigheter. 

f1
f2
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Konsekvenser
Kvartersmarken ”B”
Hela planområdet omfattas av en gällande detaljplan som tillåter bostadsbebyggelse och 
allmän platsmark (park, plantering och gata), men i och med den aktuella detaljplanen 
kommer den del av gällande detaljplan som berör kvartersmarken för bostadsändamål att 
ändras. Inte i avgränsning utan gällande egenskapsreglering för bostadsbebyggelsen. Fö-
religgande detaljplan har för avsikt att aktualisera den gällande planens egenskapsbestäm-
melser så att de anpassas bättre till dagens bostadsbehov, bland annat med utökad bygg-
rätt (från dagens tillåtna byggrätt på 140 kvm/ fastighet till den föreslagna byggrätten på 
220 kvm/fastighet).  

Detaljplanen reglerar bostadshusen och komplementbyggnadernas (exempelvis garage el-
ler förråd) nockhöjd, byggnadshöjd och placering. Det innebär att komplementbyggnaderna 
inte får ha en högre byggnadshöjd än tre meter. Bostadshusen regleras med en byggnads-
höjd på 3,7 meter och en nockhöjd på sex meter. Bedömningen av dessa måttangivelser är 
att Bokehall-Bokeslunds området inte får någon större förändring i utseendet och därmed 
kan karaktären för bostadsområdet bibehållas. Samtidigt som möjligheter för förändringar 
på byggnaderna inom bostadsområdet öppnas upp. För att säkerställa brandspridning mel-
lan byggnader ska det vara ett minsta avstånd på 4 meter till fastighetsgräns, vilket medför 
att ett avstånd på åtta meter uppnås mellan två byggnader på två olika fastigheter. Komple-
mentbyggnader är av mindre karaktär och tillåts således att placeras närmare fastighets-
gränsen (eftersom det inte är bostadsrum i en sådan byggnad). Måttangivelsen är satt till 
minst 1,5 meter, detta för att det ska vara möjligt att genomföra olika åtgärder på byggna-
derna utan att behöva ha tillstånd från grannfastigheten (vilket hade kunnat vara aktuellt 
om byggnaden legat intill fastighetsgränsen). 

I planen fi nns områden på tomtmark som är prickmarkerad. Denna reglering innebär att 
marken inte får bebyggas. Denna prickmarkering är upprättad bland annat för att det inte 
ska tillåtas några byggnader på olämpliga platser på en fastighet med stora topografi skill-
nader. Ett annat skäl är även att området inte kan förtätas i och med prickmarken, vilket 
medför att området kan fortsättningsvis upplevas som ett bostadsområde i naturen. Hade 
det varit mindre mark som reglerats med prickmark hade det kunna leda till att byggbar 
mark styckats av från större fastigheter, eftersom planen tillåter en minsta tomtstorlek på 
1000 kvm. Skulle ett större antal fastigheter genomföra detta skulle det kunna leda till att 
området förtätas och träd hade fällts till förmån för nya byggnader. Det fi nns ett antal fast-
igheter som har en fastighetsstorlek som är mindre än 1000 kvm. Det är inget som kommer 
att hända dessa, de behöver inte utökas utan kommer fortsättningsvis vara under 1000 
kvm.

Gällande detaljplan reglerar fasadmaterialet till liggande träpanel. För att bibehålla den 
tydliga karaktäen med just träpanel har föreliggande detaljplan reglerat att husen fortsätt-
ningsvis ska ha träpanel, men att den ska vara liggande har tagits bort i förslaget då kom-
munen bedömer att samhörigheten med trä är tillräcklig, det behöver inte vara liggande vir-
ke också. Det som lagts till i förslaget är att husen ska förses med sadeltak. Denna reglering 
utgår ifrån att större delen av bostadshusen i området har just sadeltak och att bibehålla 
denna karaktär ökar samhörigheten av bostadsbebyggelsen inom området.

Allmänna ledningar (ledningar som går till fl er än en fastighet) regleras i detaljplanen med 
ett ”u”. Marken som berörs av bestämmelsen ska vara tillgänglig för underjordiska ledning-
ar, det betyder att marken inte kan bebyggas med något som är beständigt, ex. en bygg-
nad. En mobil byggnad kan placeras på platser med ett ”u”, då byggnaden är fl yttbar, men 
personen som upprättar en mobilbyggnad ska vara medveten om att denne kan behöva 
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fl ytta byggnaden när ledningsägaren behöver komma till sina ledningar. Ledningarägaren 
ska kunna komma till och reparera eventeulla brott eller dylikt som skulle kunna uppstå. På 
u-områden kan parkering anordnas.

Det fi nns inte någon gång- och cykelväg utmed Södra Rörumsvägen och samma väg saknar 
belysning. Inom planområdet är det grusade vägar utan belysning. För att öka trygghets-
känslan utmed vägen till Bokehall-Bokeslund och vägarna inom området är det önskvärt att 
armaturerna placeras ut, eftersom vegetationen utmed vägarna kan upplevas mörka och 
osäkra. Det är lätt att det skapas skuggspel med all vegetation vilket kan skapa en obe-
hagskänsla hos den som nyttjar vägarna under den mörka tiden på dygnet. Om trygghets-
känslan uteblir fi nns det risk att människor hellre använder sig av bilen som fordon istället 
för cykel eller gång. Därmed ökar risken för olyckor för de oskyddade trafi kanterna som 
rör sig utmed vägarna. Genom att förbättra framfarten för den oskyddade trafi kanten kan 
trygghetskänslan ökas vilket kan leda till att fl er blir bekväma med att använda områdena. 
Använder folk sig av områdena ökar möjligheten för den sociala kontrollen, det vill säga 
människor kan se sin omgivning och därmed se vad som händer runtomkring. 

I och med att egenskapsbestämmelserna aktualiseras innebär det att de avvikelser som 
gällande detaljplan medgivit kommer tas bort. Det innebär att nedan angivna avvikelser 
försvinner:
1. Tomtstorlek - ”Då särskilda omständigheter därtill föranleda, må arealen göras mindre, 

dock minst 800 kvadratmeter”.
2. Antal våningar - ”Avvikelser från bestämmelserna i mom. 1 må medgivas vid ombygg-

nad, som är att hänföra till nybyggnad, om de befi ntliga förhållandena föranleder av-
vikelser”.

3. Byggnadshöjd - ”Avvikelser från bestämmelserna i mom. 1 må medgivas vid ombygg-
nad, som är att hänföra till nybyggnad, under förutsättning att befi ntlig byggnadshöjd ej 
ökas”.

4. Taklutning - ”Avvikelser från bestämmelserna i mom. 1 må medgivas vid ombyggnad, 
som är att hänföra till nybyggnad, under förutsätting att befi ntlig taklutning ej ökas”.

5. Fasadmaterial - ”Avvikelser från bestämmelserna i mom. 1 må medgivas vid ombygg-
nad, som är att hänföra till nybyggnad, om särskilda skäl tala härför”.

Bedömning av miljöpåverkan
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan 
enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11-18 §§ miljöbalken. En särskild miljö-
bedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas därför inte.

Ställningstagandet att detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan grundar 
sig på att området redan är godkänt för bostadsbebyggelse i och med den gällande detalj-
planen från 1967. Ändringen medför ingen ändring av användningsområdena för kvarters-
marken ”B” och således bedöms inte planändringen medföra någon betydande miljöpåver-
kan.

Natur- och kulturmiljö
Eftersom detaljplanen inte omfattar den allmänna platsmarken medför ändringen av kvar-
tersmarkens egenskapsbestämmelser inte naturmiljön i området. Sedan fi nns det träd på 
tomtmark vilket förstärker naturkänslan, men antalet träd är inget som regleras i förelig-
gande förslag. Vilket innebär att träd kan fällas, men träd tillåts även fällas med den gäl-
lande detaljplanen.

Fornlämningen (stenmur) som fi nns inom den norra delen av planområdet säkerställs med 
en bestämmelse som säger att den ska bevaras.
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Konsekvenser av avvikelse från översiktsplan
Planarbetet innebär inte något avsteg från översiktsplanen.

Nollalternativ
Nollalternativet innebär att inga förändringar görs för den gällande detaljplanen, vilket 
medför att den nuvarande regleringen är den som gäller och att det därmed är sannolikt att 
bygglov som inkommer och som överskrider den tillåtna byggrätten på 140 kvm inte kan 
godkännas eller att avsteg måste göras från detaljplanen.
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Förutsättningar
Bakgrund
Byggnadsnämnden beslutade 1999-11-25 att de önskade att Kommunstyrelsen skulle
besluta om att Bokeslundsområdet byggplaneområde skulle bli föremål för planändring.
Planändringen skulle innebära att området bättre anpassas till dagens krav (läs år 1999).
Kommunstyrelsen beslutade 1 mars 2000 att planförslag ska utarbetas för Bokeslundsom-
rådet.

Bakgrunden till beslutet är att byggnadsplanebestämmelserna för Bokeslundsområdet är
fastställda 1967 och i den framgår det att tomtplats som omfattas av ”F” får bebyggelse
inte uppta större areal än 140 kvm. Bestämmelserna innehåller även begränsningar vad
gäller våningsantal, byggnadshöjd, taklutning och ”prickad mark”. Området nyttjas i större
utsträckning för åretruntboende. Ansökningar om bygglov överskridande området
gällande detaljplanebestämmelser inkommer kontinuerligt till byggnadsnämnden.

Hösten 2015 tas ärendet upp till politiskt beslut, då man på tjänstemannanivå inte kan ta 
beslutet om vilken omfattning som planarbetet ska bedrivas med. Således behöver det tas 
ett politiskt beslut om planensn omfattning. Den 23 november 2015 beslutade kommunsty-
relsens arbetsutskott att kommundirektören och en planarkitekt skulle komplettera besluts-
underlaget genom att ordna ett stormöte för fastighetsägare i Bokehall- och Bokeslunds-
området för att efterhöra de boendes åsikter om områdets utveckling.

Den 3 maj 2016 hölls ett stormöte på Älvkullen för de boende i Bokehall-Bokeslund. På 
mötet redogjordes den gällande detaljplanen för Bokehall och Bokeslund och planens inne-
börd. Därefter redovisades vilka konsekvenser det fi nns när planen granskas mot verklighe-
ten och vad som inte har planlagts sedan planens antagande (1967). På mötet redovisades 
tre frågeställningar för den fortsatta planläggningen och konsekvenser för varje alternativ 
beskrivs. De tre alternativen var:

1. Detaljplanen ändras endast för den del som omfattar bostadsregleringen
2. Detaljplanen ändras för hela planområdet, det innefattar bostadsmark, grön-
områden och vägar
3. Gällande detaljplan upphävs och ingen ny görs för Bokehall och Bokeslunds
    området

På mötet sades det att en enkätundersökning skulle tas fram för att få fl er boendes åsikt 
gällande frågan om vilket alternativ som är att föredra samt att det skulle hållas ett möte 
efter beslut har tagits om omfattningen av planen. Detta möte skulle vara med planarki-
tekten och några boende, som de i området själva skulle ta fram och dessa personer skulle 
representera Bokehall-Bokeslund. En sammanställning gjordes av de inkomna enkätsvaren 
och kommunstyrelsen beslutade 2016-10-10 att den fortsatta planläggningen av Boke-
hall och Bokeslund endast skulle omfatta bostadsregleringen. Beslutet baseras utifrån vad 
de boende, som svarat på enkäten med ovan nämnda alternativ, ser som den lämpligaste 
utvecklingen av deras bostadsområde. 

2017-02-13 hölls det ett dialogmöte med fyra representanter från Bokehall-Bokeslund om 
vad som är viktigt att säkerställa för att behålla karaktären. Det som diskuterades på mötet 
ligger till grund för samrådshandlingens förslag på reglering inom Bokehall- Bokeslund.
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Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
I den gällande översiktsplanen från 2002 
redogörs området som ett fritidsområde där 
större delen av bebyggelsen har omvandlats 
till permanentbostäder.

I översiktsplan 2002 pekas en ny sträckning 
av väg 13/23 ut vilket innebär att trafi ken 
norrut skulle komma närmare bebyggelsen 
i Bokehall-Bokeslund. Enligt Trafi kverkets 
hemsida står det att ”Väg 23 är en viktig länk 
mellan sydvästra och nordöstra Skåne vidare 
upp mot Småland och den är även en viktig 
väg för näringslivet. Idag går vägen rakt ige-
nom Höör och planer fi nns på att bygga en ny 
väg öster om samhället.”

Detaljplan
Under 1960-talet började Bokehall-Bokeslund att detaljplaneläggas och planen vann laga 
kraft i september 1967. Detaljplanen reglerar allmän platsmark såsom vägmark och park-
mark (skog och natur) och kvartersmark som utgörs av bostadsmark samt handelsända-
mål/samlingslokaler. Gällande detaljplan hade som avsikt att planlägga området för fritids-
bebyggelse och således sattes bestämmelserna till en maximal byggnadsarea på 140 m2, 
att ”tomtplats som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad jämte 
ett uthus jämväl innehållande garage uppföras”, att avståndet till tomtgräns är satt till 4,5 
meter för bostadshus och 1,5 meter för uthus, bebyggelsen får endast ha en våning och 
vinden får inte inredas, byggnadshöjden är satt till maximalt 3,5 meter och uthus får ha en 
byggnadshöjd på 3 meter, taklutningen är satt till högst 15 grader, fasadmaterialet ska vara  
stående träpanel och minsta tillåtna tomtstorlek är 1000 m2 (vid särskilda omständigheter 
är minsta tomtstorlek 800 m2).

Riksintressen
Inom planområdet fi nns det inga riksintressen utpekade. 

Höghastighetsbanan som är under diskussion för Sverige har pekat ut (i princip) hela Höörs 
kommun som korridorsområde för en framtida placering av höghastighetsjärnvägen och 
Trafi kverket anser att de områden som preciseras av korridoren bedöms vara ett riksintres-
se för kommunikation. Således är hela Höörs kommun ett riksintresse för kommunikation 
för tillfället.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-10 att den fortsatta planläggningen av Bokehall och 
Bokeslund endast skulle omfatta bostadsregleringen.

Befintlig bebyggelse
Bebyggelse på planområdet
Bostadsbebyggelsen inom Bokehall-Bokeslund är huvudsaklingen en låg bebyggelse, 
1-plans hus med en låg takvinkel. Många av bostadshusen i området är s.k. Västkuststugor. 
Husen består huvudsakligen av liggande eller stående träpanel och övervägande andel av 
husen har sadeltak. I och med att övervägande andel av bebyggelsen har likartat utseende 
har området fått en tydlig karaktär och samhörighet.

Information från Trafi kverkets hemsida:
Vad: Trafi kverket föreslår att bygga en ny 
väg öster om Höör och att väg 23 fl yttas till 
nuvarande väg 13.

Varför: Väg 23 genom Höörs kommun 
pekas ut som en av de hundra farligaste 
vägsträckorna i landet.

Nuläge: Utreda den nya vägens sträckning.

Byggstart: Projektet fi nns med i infrastruk-
turplanen som Region Skåne tagit fram, 
med byggstart tidigast 2021.

Sidan granskad senast: 2016-08-08
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Inom området som tillåter bostadsbebyggelse i gällande detaljplan fi nns det 138 bebyggda 
fastigheter, där drygt hälften av fastigheterna klarar den gällande bestämmelsen om maxi-
malt byggnadsarea på 140 m2 per fastighet. Tomtstorlekarna är också varierande, av de 
bebyggda fastigheterna är den minsta är 819 m2 och den största är 8438 m2, men det ska 
noteras att den största fastigheten även inkluderar mark som i gällande detaljplan är regle-
rad som PARK-mark (allmän mark, och får således inte bebygga den delen av fastigheten). 
Tomtstorlekens medelvärde på alla de bebyggda tomterna är cirka 1865 m2.

Intilliggande bebyggelse 
Väster om Bokehall-Bokeslund, utmed Södra Rörumsvägen, ligger en fastighet som innehål-
ler verksamheten Connys Entreprenad AB som är en järnvägsentreprenör. På fastigheten 
fi nns ett fl ertal byggnader bland annat bostadshus och en maskinhall för de maskiner som 
behövs i verksamheten. I övrigt fi nns det bostadsbebyggelse söder om Södra Rörumsvägen 
och väster om bostadsområdet. Norr och öster om bostadsområdet fi nns det stora natur-
områden.

Natur
Mark och vegetation
I den gällande detaljplanen fi nns det ett fl ertal områden utpekade som grönområden och 
som är tänkta att fungera som rekreationsområden för de boende i området. Ett fl ertal av 
dessa områden är vattensjuka och är således inte lämliga att ha som strövområden, utan 
det är huvudsakligen vilda djur som rör sig i dessa blöta partier. De områden som inte är 

blöta har tydliga stigsystem och det har byggts mindre broar över Lerbäcken som passerar 
genom bostadsområdet. Föreliggande detaljplan omfattar inte den allmänna marken vilket 
innebär att naturområdena fortsättningsvis kommer att ha samma omfattning och skötseln 
bedöms vara densamma av samfälligheten.

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) hemsida framgår det att planområdets 
jordart huvudsakligen är sandig morän. Den allmänna marken (grönområdena) är huvud-
sakligen isälvssediment. På någon enstaka plats fi nns det urberg. Berggrunden är kvarts-
fältspatsrik omvandlad bergart (gnejs, granitisk gnejs m.m.). Planområdet är enligt SGU 
ett grundvattenmagasin, i grönområdet vid Axel Hans väg (stora delar av Höörs centrum är 
utpekat som område med grundvattenmagasin) med goda uttagsmöjligheter, mediankapa-
citeten är 2000-6000 l/s.  
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Biotopskydd
Detaljplaneområdet berörs inte av något biotopskydd (stengäredesgård som fi nns inom 
planområdet ligger inom skogsmark och omfattas således inte av biotopskyddet). 

Kultur
Fornlämningar
Enligt Riksantikvarieämbetet fi nns det en fornlämning (Höör 433) i den nordöstra delen 
av planområdet i den del som ännu inte har byggts ut med bostäder. Fornlämningen är en 
stengärdesgård och Riksantikvarieämbetet redovisar fornlämningen enligt följande: ”Häg-
nadssystem, bestående av 2 stenmurar, med en sammanlagd längd av 170 m, 1-1,5 m 
bred och 0,5-1 m hög.” Den står i ”kuperad moränmark, skogsmark (lövskog med sly)” och 
statusen på stenmuren är ”välbevarad”.

Trafik
Biltrafi k
Trafi kverkets väg 1335, Södra Rörumsvägen, är vägen som ansluter till bostadsområdet 
Bokehall-Bokeslund genom tre anslutningsvägar. Inom Bokehall-Bokeslund består väg-
strukturen av grusvägar med en uppskattad vägbredd på 4-5 meter och en tillåten hastig-
het på 50 km/h. På Södra Rörumsvägen är hastigheten 70 km/h. I kommunens hastig-
hetsplan som antogs av Tekniska nämnden 17/6 2013 (reviderad av Tekniska nämnden 
25/1 2016) föreslås Bokehall-Bokeslund få en ändrad hastighet från 50 km/h till 40 km/h. 
Vändzonerna inom bostadsområdet är anpassade efter den gällande detaljplanen från 
1960-talet. Detta innebär att vändzonerna inte är anpassade till dagens krav på vändplats 
för utryckningsfordon och sopbilar. En del av vägarna har inte rätt lutning för att exempelvis 
räddningsfordon ska kunna ta sig fram utan att fordonen kan ta skada.

Gång- och cykeltrafi k
Det fi nns ingen gång- och cykelväg inom bostadsområdet och det fi nns ingen utmed Södra 
Rörumsvägen. I cykelplanen, antagen av Tekniska nämnden 17/6 2013, redovisas brister i 
cykelnätssystemet och för Södra Rörumsvägen föreslås åtgärden ”en ny separat gång- och 
cykelväg utmed Södra Rörumsvägen in mot Höör samt en trafi ksäkerhetsåtgärd i kors-
ningen mellan Norra Fogdarödsvägen föreslås”. Väghållare är Trafi kverket vilket innebär att 
en framtida utbyggnad av en gång- och cykelväg utmed Södra Rörumsvägen är inom deras 

Figur 3. Bild från Riksantikavrieämbetets hemsida där planområdet (bostadsmarken) är markerad med en rosa 
yta och intilliggande fornlämningar är blåa ytor.
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Bostads fasad  
(Leq24h)

Bostads ute-
plats (Leq24h)

Bostads ute-
plats (Lmax)

Vid väg 55 dBA ~55 dBAII 70 dBAI

Vid spår 60 dBA 55 dBA 70 dBAI

I Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme dag och kväll (kl. 06-22)
II Propositionen har inte någon angivelse för ekvivalent nivå för buller från vägtrafi k vid uteplats.

Bostads fasad  
(Leq24h)

Bostads ute-
plats (Leq24h)

Bostads ute-
plats (Lmax)

Vid väg 60 dBA 50 dBAII 70 dBAI

Vid spår 60 dBA 50 dBA 70 dBAI

För en bostad om högst 35 
kvadratmeter gäller i stället för 
vad som anges i första stycket 
1 att bullret inte bör överskrida 
65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad.

Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 (Buller från spårtrafi k och vägar bör inte överskrida 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad) ändå överskrids bör
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte över-
skrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan 
kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

ansvarsområde, men kommunen försöker påvisa var det fi nns önskemål om att få gång- och 
cykelvägar utbyggda utmed det statliga vägnätet.

Kollektivtrafi k
Det fi nns ingen kollektivtrafi kförbindelse till/från Bokehall-Bokeslund.

Buller
Trafi kverkets trafi kmätning från 2008 om antalet fordon/dygn visar att det är 640 fordon 
varav tung trafi k är cirka 15 % (30 fordon). Den bostadsbebyggelse som omfattas av den 
aktuella detaljplanen och som ligger närmast väg 1335, ligger på ett avstånd på cirka 60 
meter (på en kulle ovanför vägen). Det fi nns icke planlagd bostadsbebyggelse närmare, 
men denna översiktliga bullerberäckning omfattar endast den planlagda marken. Enligt 
Tyréns bullerverktyg får bebyggelsen närmast Södra Rörumsvägen en ljudnivå på LpAeq 51 
dBA och LpAFmax 68 dBA. Förutsättningarna som lagts in i programmet är en trafi kmängd på 
700 fordon, en hastighet på 70 km/h, 16 % tung trafi k, avstånd på 60 meter, parametern 
”landet” och 0 % lutning.

Naturvårdsverkets riktvärde gällande buller:
För att en god miljökvalitet ska nås utanför befi ntliga bostäder bör enligt infrastruktur- pro-
positionen 1996/97:53, och anknytande dokument från centrala myndigheter i normalfallet 
följande nivåer underskridas (frifältsvärden).

En ny förordning (2015:216) om trafi kbuller vid bostadsbyggnader har trätt i kraft. I denna 
förordning fi nns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafi k, vägar och 
fl ygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningen innehåller även bestämmelser när det 

gäller beräkning av bullervärden vid bostadsbyggnader. Förordningen är meddelad med 
stöd av 9 kap. 12 § miljöbalken. Bestämmelserna om riktvärden för buller ska tillämpas vid 
bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a 
§ plan- och bygglagen (2010:900) är uppfyllt vid planläggning, i ärenden om bygglov och i 
ärenden om förhandsbesked angående bostadsbyggnader.
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Kommunal och kommersiell service
Det fi nns ingen kommunal eller kommersiell service inom planområdet. De boende i Boke-
hall-Bokeslund är hänvisade till Höörs tätort eller den handel som fi nns norr om Höör, vid 
”Navet”.

Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
Befi ntlig bebyggelse är redan ansluten till kommunens system, det fi nns en anslutnings-
punkt för det kommunala vatten- och spillvattensystemet.

Dagvatten
Bokehall-Bokeslund är inte sammankopplade med det kommunala dagvattensystemet utan 
det är lokalt omhändertagande av dagvattnet som gäller inom bostadsområdet.

El, tele, värme och data
Det fi nns ingen fi beranslutning till Bokehall-Bokeslund i dagsläget. Elförsörjningen inom 
området ansvarar Kraftringen Nät AB för. Teleledningar inom området ligger huvudsakligen 
i gatumark, det fi nns delar av telenätet som ligger i den allmänna platsmarken för ”PARK”.

Avfallshantering
Respektive fastighetsägare har vardera sopkärl. MERAB:s riktlinjer för hämtning av hus-
hållsavfall är att ”avståndet mellan avfallsutrymmet/uppställningsplatsen för behållare 
och insamlingsfordonets angöringsplats får inte överstiga 50 m.” ”Vid hämtning av kärl 
som rullas fram av abonnenten till bilen accepteras endast kortare avstånd (högst ca 5 m). 
Hämtningsvägens lutning får inte överstiga 1:12, det vill säga max 1 m höjdskillnad på 12 
m avstånd.”

Genomförande
Ansvarsfördelning
Inom mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark ansvarar berörd markägare/
exploatör för byggnads- och anläggningsarbeten. Kraftringen Nät AB ansvarar för elförsörj-
ningen inom planområdet. Vid nybyggnation inom planområdet åligger det berörd exploa-
tör/markägare att vid behov utföra geoteknisk undersökning av marken avseende markens 
bärighet. Fastighetsbildning inom planområdet beställs av fastighetsägare som ansöker om 
sådan. 

Huvudmannaskap
Inom detaljplanen fi nns det ingen allmän platsmark, dvs inget område som kräver huvud-
mannaskap. I övrigt är det enskilt huvudmannaskap på de allmänna ytorna (natur och vä-
gar) som fi nns i den gällande detaljplanen från 1967.

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Fastighetsbildning 
Gällande detaljplan och föreliggande förslag på ändring  tillåter att fastigheter  som är över 
2000 m2 kan bilda nya fastigheter genom avstyckning. Markägaren ansöker hos Lantmäte-
riet om fastighetsbildning.

Planen tillåter en minsta tomtstorlek på 1000 kvm. Det fi nns ett antal fastigheter som 
har en fastighetsstorlek som är mindre än 1000 kvm. Det är inget som kommer att hända 
dessa, de behöver inte utökas utan kommer fortsättningsvis vara under 1000 kvm.
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Ledningsrätt och servitut
Det är upp till varje enskild fastighetsägare att ha kontroll över var enskilda ledningar
inom respektive fastighet fi nns. Inom allmän platsmark tillåts underjordiska ledningar. Mark 
som berörs av kabelstråk (ledning som når fl era fastigheter) säkerställs med u-område. 
U-område innebär att marken inte får bebyggas eftersom marken ska vara tillgänglig för 
allmänyttiga ledningar.

Gemensamhetsanläggning
Inga gemensamhetsanläggningar eller samfälligheter berörs av ändringen av detaljplanen, 
eftersom det endast berör den mark som i gällande detaljplan är utpekad som kvartersmark 
för bostad. Detta medför att det inte är några konsekvenser i den aspekten och det behövs 
inte någon förändring av omfattningarna av dessa anläggningar, utifrån den aktuella kom-
pletteringen/ändringen. Skulle fastigheter ändras genom avstyckningar medför det att den 
gemensamhetsanläggning som fi nns (utanför föreliggande ändring av planbestämmelser) 
för de allmänna ytorna kan behöva ombildas, på grund av att de nya fastigheterna också 
ska ingå i den befi ntliga gemensamhetsanläggningen (Fogdaröd GA:3).

Ekonomiska frågor
Markägaren bekostar detaljplan och lantmäterikostnader i samband med fastighetsbildning 
och fastighetsreglering. 

Kostnadsansvaret för samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmarken 
samt eventuella fl yttningar av underjordiska ledningar åligger markägaren.

Anläggningsavgift avseende tillkommande VA-anslutningar regleras i enlighet med kommu-
nens VA-taxa.

Eventuell kompletterande dagvattenutredning och/eller geoteknisk undersökning avseende 
markens bärighet och markradonförekomst, vilket kan krävas vid byggnation, bekostas 
av exploatören som även bekostar en eventuell arkeologisk undersökning. Skulle det vid 
byggnation markarbeten påträff as under mark dold fornlämning ska arbetena avbrytas och 
länsstyrelsens kulturmiljöenhet omedelbart kontaktas, i enlighet med 2 kap 10 § kulturmin-
neslagen.

Administrativa frågor
Genomförandetiden för planen är 5 år från det att planen vunnit laga kraft. 

Medverkande tjänstemän
Vid framtagande av planförslaget har Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef och Yvonne 
Hagström, planarkitekt från Höörs kommun medverkat. 

Rolf Carlsson     Yvonne Hagström
Samhällsbyggnadschef   Planarkitekt
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Områden som inte ingår i planområdet 
då de antingen är upphävda eller aldrig 
har varit inkluderat inom planområdet.

Samrådshandling      2017-08-28
Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Begränsning av markens utnyttjande
 Marken får inte förses med byggnad

Höjd på byggnader
 Högsta nockhöjd är 6,0 meter
 Högsta byggnadshöjd är 3,7 meter för 
 bostadshus
 Högsta byggnadshöjd är 3,0 meter för 
 komplementbyggnad

Placering
p1 Bostadshus ska placeras minst 4,0 meter   
 från fastighetsgräns
p2 Komplementbyggnad ska placeras minst 
 1,5 meter från fastighetsgräns

Utförande
f1 Fasad ska utformas med träpanel
f2 Tak ska utformas med sadeltak

Omfattning
d1 Minsta fastighetsstorlek är 1000 kvadratmeter
e1 Största exploatering per fastighet är 
 220 kvadratmeter byggnadsarea

Kulturvärde
q1 Befi ntlig stenmur ska bevaras

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden för de nya egenskapsbestämmelserna är 5 år från den dag beslutet 
att anta planen vunnit laga kraft. Genomförandetiden för underliggande plan har gått ut.

Markreservat för allmännyttiga ändamål
   u  Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Rolf Carlsson, Samhällsbyggnadschef   Yvonne Hagström, Planarkitekt

Syfte
Syftet är att ändra egenskapsbe-
stämmelserna för gällande detaljplan 
avseende bostadsändamål. Egen-
skaperna ses över och aktualiseras, 
antingen tas de bort, utvecklas eller 
så tillkommer det någon ny. Ändring-
arna ska möjliggöra mordernisering 
inom Bokehall-Bokeslund, men den 
naturnära känslan ska bevaras och 
bebyggelsen får inte förta träden, 
naturen ska  upprätthållas.
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SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR

Godkänna handlingar för samråd (Bokehall-
Bokeslund)
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden beslutade 1999-11-25 att de önskade att Kommunstyrelsen skulle besluta om att 
Bokeslundsområdet byggplaneområde skulle bli föremål för planändring. Planändringen skulle 
innebära att området bättre anpassas till dagens krav (läs år 1999). Kommunstyrelsen beslutade 1 mars 
2000 att planförslag ska utarbetas för Bokeslundsområdet. 

Bakgrunden till beslutet är att byggnadsplanebestämmelserna för Bokeslundsområdet är fastställda 
1967 och i den framgår det att tomtplats som omfattas av ”F” får bebyggelse inte uppta större areal än 
140 kvm. Bestämmelserna innehåller även begränsningar vad gäller våningsantal, byggnadshöjd, 
taklutning och ”prickad mark”. Området nyttjas i större utsträckning för åretruntboende.  Ansökningar 
om bygglov överskridande området gällande detaljplanebestämmelser inkommer kontinuerligt till 
byggnadsnämnden. 

Den 10 oktober 2016 beslutade kommunstyrelsen att den fortsatta planläggningen för bostadsområdet 
Bokehall-Bokeslund skulle vara att kommunen endast skulle se över egenskapsbestämmelserna för 
kvartersmarken ”B”.

Samhällsbyggnadssektor har tagit fram ett samrådsförslag för bostadsområdet där gällande 
egenskapsbestämmelser har setts över och omarbetats för att anpassas till dagens behov gällande 
byggnation.

Höörs kommun: Samhällsbyggnadssektor • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
tekniskanamnden@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR

Befintliga egenskapsbestämmelser:
 Minst tomtstorlek; 1000 kvm
 Maximal byggrätt; 140 kvm
 Antal byggnader; 1 bostadshus och 1 

komplementhus
 Avstånd till fastighetsgräns – 

bostadshus; 4,5 m
 Avstånd till fastighetsgräns – 

komplementbyggnad; 1,5 m
 Våningsantal; en våning och vind får ej 

inredas
 Byggnadshöjd – bostadshus; 3,5 m
 Byggnadshöjd – komplementbyggnad; 

3 m
 Takvinkel; 15 grader
 Fasadmaterial; vertikal träpanel
 Prickmark
 u-område

Föreslagna egenskapsbestämmelser:
 Minst tomtstorlek; 1000 kvm
 Maximal byggrätt; 220 kvm
 Antal byggnader; ingen reglering – får 

inte överstiga 220 kvm totalt
 Avstånd till fastighetsgräns – 

bostadshus; 4 m
 Avstånd till fastighetsgräns – 

komplementbyggnad; 1,5 m
 Våningsantal; ingen reglering, har 

infogat högsta nockhöjd i stället vilket 
innebär att vind får inredas

 Byggnadshöjd – bostadshus; 3,7 m
 Byggnadshöjd – komplementbyggnad; 

3 m
 Nockhöjd – bostadshus; 6 m 
 Takvinkel; Ingen reglering, har i stället 

kombinationen nockhöjd och 
byggnadshöjd

 Fasadmaterial; träpanel
 Prickmark; har samma omfattning som i 

gällande plan
 u-område; samma som i gällande plan 

och nya områden som är ledningsstråk 
idag med som inte säkerställs i 
detaljplan

 Tak; ska utformas med sadeltak
 Fornminne; stenmuren säkerställs med 

en planbestämmelse

Första beslutet om planuppdrag lämnades år 2000 och för att planhandlingarna ska kunna utföras med 
gällande lagstiftning (2010:900) och inte med äldre plan- och bygglagen (1987:10) behöver ett beslut 
fattas om att planarbetet kan bedrivas med standard förfarande.

Förslag till beslut
Att planarbetet ska bedrivas med standardförfarande.

Att planhandlingar, daterade 2017-08-28 godkänns för samråd.
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 1999/236

§ 193 Fortsatt planarbete för Bokehall och 
Bokeslundsområdet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

I enlighet med alternativ 1 nedan - Detaljplanen ändras endast för den del som omfattar 
bostadsregleringen.

Ärendebeskrivning
Den 23 november 2015 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att kommundirektör 
Michael Andersson och planarkitekt Yvonne Hagström skulle komplettera 
beslutsunderlaget genom att ordna ett stormöte för fastighetsägare i Bokehall- och 
Bokeslundsområdet för att efterhöra de boendes åsikter om områdets utveckling.

 

Den 3 maj 2016 hölls ett stormöte på Älvkullen för de boende i Bokehall-Bokeslund. På 
mötet redogörs den gällande detaljplanen för Bokehall och Bokeslund och vad den 
innebär. Därefter redovisas vilka konsekvenser det finns när planen granskas mot 
verkligheten och vad som inte har planlagts sedan planens antagande (1967).

På mötet redovisas även tre frågeställningar för den fortsatta planläggningen och 
konsekvenser för varje alternativ beskrivs. De tre alternativen är:

1. Detaljplanen ändras endast för den del som omfattar bostadsregleringen

2. Detaljplanen ändras för hela planområdet, det innefattar bostadsmark, grönområden 
och vägar

3. Gällande detaljplan upphävs och ingen ny görs för Bokehall och Bokeslundsområdet

 

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-09-26 (2016-09-26 KSAU §273).doc
2. Plankarta Dp 36.pdf
3. Planbeskrivning_36.pdf
4. Sammanställning_av_val_Tjänsteskrivelse.pdf
_____
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 1999/236

§ 276 Ändring av detaljplan för Bokehall-
Bokeslund, godkännande för samråd

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Planarbetet ska bedrivas med standardförfarande.

2. Planhandlingar, daterade 2017-08-28 godkänns för samråd.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden beslutade 1999-11-25 att de önskade att Kommunstyrelsen skulle 
besluta om att Bokeslundsområdet byggplaneområde skulle bli föremål för planändring. 
Planändringen skulle innebära att området bättre anpassas till dagens krav (läs år 1999). 
Kommunstyrelsen beslutade 1 mars 2000 att planförslag ska utarbetas för 
Bokeslundsområdet.

Bakgrunden till beslutet är att byggnadsplanebestämmelserna för Bokeslundsområdet är 
fastställda 1967 och i den framgår det att tomtplats som omfattas av ”F” får bebyggelse 
inte uppta större areal än 140 kvm. Bestämmelserna innehåller även begränsningar vad 
gäller våningsantal, byggnadshöjd, taklutning och ”prickad mark”. Området nyttjas i större 
utsträckning för åretruntboende.  Ansökningar om bygglov överskridande området 
gällande detaljplanebestämmelser inkommer kontinuerligt till byggnadsnämnden.

Den 10 oktober 2016 beslutade kommunstyrelsen att den fortsatta planläggningen för 
bostadsområdet Bokehall-Bokeslund skulle vara att kommunen endast skulle se över 
egenskapsbestämmelserna för kvartersmarken ”B”.

Samhällsbyggnadssektor har tagit fram ett samrådsförslag för bostadsområdet där 
gällande egenskapsbestämmelser har setts över och omarbetats för att anpassas till 
dagens behov gällande byggnation.

Första beslutet om planuppdrag lämnades år 2000 och för att planhandlingarna ska 
kunna utföras med gällande lagstiftning (2010:900) och inte med äldre plan- och 
bygglagen (1987:10) behöver ett beslut fattas om att planarbetet kan bedrivas med 
standard förfarande.

Beslutsunderlag
1. Planbeskrivning_B-B_samrad.pdf
2. Plankarta_A3_1-4000.pdf
3. Ingress_B-B_ksau_2017-08-28.docx
4. Kommunstyrelsen 2016-10-10 (2016-10-10 KS §193).doc
_____
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KOMMUNLEDNINGSKONTOR

Planerings- och utvecklingsenheten

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Positivt planbesked lämnas för bostäder i flerbostadshus, trygghetsboende, vårdboende mm 
på fastigheterna Lugnet större 2 o 3 samt Lugnet mindre 5, men antal våningar måste begrän-
sas med hänsyn till kulturmiljön och skalan i angränsande kvarter.

Planarbetet ska ske med utökat förfarande

Planbeskedet gäller i två år från beslutsdatum.

Planarbetet ska initieras av fastighetsägaren för att teckna plankostnadsavtal

Planarbetet bedöms kunna avslutas under 2019, förutsatt att plankostnadsavtal tecknas inom 
6 månader från detta beslut.

Ärendebeskrivning
Höörs Byggnads AB ansökte 2011 om en ny plan för sina fastigheter i kvarteren Lugnet 
större och Lugnet mindre. Syftet var att bygga till Kungshällan med 21 nya lägenheter. Den 
nya bebyggelsen avsågs bli 1-3 våningar. Befintliga småhus på fastigheterna Lugnet större 2 
och 3 avsågs rivas. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 12 december 2011 att lämna 
planuppdrag enligt önskemålet. Lämplig utformning och placering av bebyggelsen, hänsyn till 
befintlig bebyggelse samt trafik- och parkeringslösningar skulle studeras i planarbetet.

Kommunstyrelsen

Ansökan om planbesked för Lugnet större 2 och 3 samt Lugnet mindre 5

Figur 1. Översikt över fastigheterna Lugnet större 2 och 3 (blå siffermarkering) samt Lugnet mindre 5 
(grön siffermarkering).

2
3

5
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Förslag till beslutsmotivering
Översiktsplan

Stationsnära boende är en central del av översiktsplanen (Översiktsplan 2002). Berörda 
fastigheter ingår i utbyggnadsområde Centrum som avses vara en blandad stadsbebyggelse 
med närhet till service. För detta område gäller att ny bebyggelse är önskvärd samtidigt som 
kulturhistoriskt intressanta delar bör bevaras. Översiktsplanen innehåller ingen mer preciserad 
markanvändningskarta för centrum.

I pågående arbete med ny översiktsplan är förtätning av centrum en central strategi, samtidigt 
som kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska bevaras och tilkommande begyggelse ska utformas 
med respekt för sin omgivning (samrådshandling 2012).

Gällande detaljplan

Berörda fastigheter omfattas av två äldre stadsplaner. Stadsplanen för kv Lugnet mindre upp-
rättades inför uppförandet av Kungshällan (fastställd 1983). Planen tillåter bostäder med en 
byggnadshöjd som varierar mellan 5 och 12 meter. Stora delar av kvartersmarken är prickmar-
kerad och får inte bebyggas (figur 3).

Kv Lugnet större är reglerad genom stadsplanen för kv Hemmet m fl (fastställd 1948). Denna 
detaljplan gällde ursprungligen för hela det nu aktuella planområdet och mellan kvarteren 
Lugnet större och Lugnet mindre fanns en smal gata. För de nu aktuella fastigheterna tillåter 
planen bostäder i två våningar som fristående byggnader eller sammanbyggda i tomtgräns. 
Maximal byggnadshöjd är 7,6 meter.

Utöver dessa två planer kan ytterligare någon äldre plan beröras i anslutning till gatumarken.

Planarbetet har dock aldrig kommit igång 
och under våren 2017 har Höörs fastighets 
AB lämnat in en ny ansökan om planbesked. 
Den här gången önskar bolaget bygga upp 
till 6 våningar som kan rymma 25-30 lägen-
heter. Vidare önskar bolaget en detaljplan 
som tillåter ett flexibelt nyttjande, med både 
vanliga bostäder, servicehus och trygg-
hetsboende. Samnyttjande med befintligt 
trygghetsboende kan bli aktuellt. Bolagets 
förslag till planavgränsning framgår av figur 
2. Utöver bolagets egna fastigheter ingår då 
Lugnet större 9 som har annan ägare. Figur 2. Önskad planavgränsning enligt HFAB.

Figur 3. Stadsplan för Lugnet mindre (1983). Figur 4. Stadsplan för Hemmet m. fl. (1948).
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Befintlig bebyggelse och kulturmiljö

Hela det föreslagna planområdet består av kvartersmark för bostäder och alla fastigheterna är 
bebyggda. Området är noggrannt beskrivet genom Kulturmiljöprogram 2012, delområde 2 – 
Stationsområdet.

Lilla torg med angränsande gator utgör ”gaturum och sammanhängande kulturmiljö med högt 
bevarandevärde”. De är tidstypiska uttryck för stationssamhällen och följer den första stads-
planen för Höör. Kungsgatan pekar från Lilla torg upp mot stationshusets centralaxel (figur 5).

Kungshällan (Lugnet mindre 5) bidrar till att förstärka Lilla torg som rum, men är inte i sig en 
del av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen runt torget (se figur 5). Byggnaden uppför-
des 1983-1984 och fungerar som trygghetsboende för äldre. 

Längs Fredsgatan ligger ett bostadshus med tryckeri i ett plan med inredd vind (Lugnet större 9, 
figur 6). Byggnaden är uppförd 1890-1915 och byggnaden är genom sin placering i gatulinje ett 
uttryck för arkitekturen i stationssamhället. Fastigheten har därför i kulturmiljöprogrammet vär-
derats högt utifrån sitt miljömässiga värde: M2, stor betydelse för gatu- eller gårdsmiljön.  Huvud-
byggnaden i sig har dock förändrats så pass mycket genom åren att den idag inte värderats högt 
utifrån rent antikvariskt perspektiv: K4, visst värde. Däremot finns på fastigheten ett uthus som 
har värderats högt: K2, stort värde för Höör.

Figur 5. Kungsgatan pekar från Lilla torg upp mot stationshusets 
centralaxel. Kungshällan till höger i bilden.

Figur 6. Lugnet större 9 har stora miljömässiga värden genom huvud-
byggnadens placering i gatulinjen (M2). Ur antikvariskt perspektiv är 
det uthuset som har störst värde (K2).
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De två bostadshusen längs Trädgårdsgatan är uppförda 1902 respektive 1900 (Lugnet större 
2 o 3, figurer 7 och 8). Dessa båda fastigheter är exempel på stationssamhällets ursprungliga 
arkitektur, genom småhus från sekelskiftet placerade i gatulinje med trädgårdar på baksidan. 
Fastigheterna är högt värderade både utifrån kulturhistoriskt och miljömässigt perspektiv. Kul-
turhistoriskt värde är K2, stort värde för Höör, för båda fastigheterna. Miljömässigt har Lugnet 
större 3 den högsta värderingen: M1, mycket stor betydelse för gaturummet och omgivningen. 
Lugnet större 2 har något lägre värdering: M2, stor betydelse för gatu- eller gårdsmiljön. 
Höörs kommun har i kulturmiljöprogrammet uttryckt att det är viktigt att bevara småskalighe-
ten och placeringen av husen.

Båda fastigheterna har bostadshus i ett plan med inredd vind. Under de senaste decennierna 
har husen fungerat som förskola men används nu åter som bostäder. 

Bestämmelser

Fastigheten berörs inte av strandskydd eller andra bestämmelser.

Risker och störningar

Planområdet ligger nära järnvägen med risk för bullerstörning och inom riskhanteringsom-
rådet för farligt gods. Dessa aspekter behöver utredas närmare och kan komma att kräva 
särskild hänsyn vid utformning av ny bebyggelse. Risken för bullerstörning ökar om ny bebyg-
gelse tillåts bli högre än bebyggelsen längs Järnvägsgatan, eftersom denna bebyggelse har en 
skärmande effekt.

Gator och trafik

Fastigheterna har idag angöring från Fredsgatan respektive Trädgårdsgatan. Framtida trafik- 
och parkeringslösningar behöver studeras noga, både utifrån trafiksäkerhet, stadsbyggnads-
perspektiv och risken för att närboende utsätts för ökade störningar från trafiken.

Ur trafiktekniskt perspektiv ligger det nära till hands att styra all trafikökning till Fredsgatan. 
Om exploateringen innebär trafikökning även på Trädgårdsgatan krävs ett större grepp när det 
gäller trafiken längs de smala gatorna Trädgårdsgatan och Pilgatan. Korsningen Trädgårdsga-
tan/Pilgatan är tvär och bökig och skulle antagligen behöva justeras. 

Exploateringens effekter för oskyddade trafikanter behöver studeras, liksom varutransporter, 
färdtjänst etc.

Figur 7. Lugnet större 2 har stora kulturhistoriska och 
miljömässiga värden (K2, M2).

Figur 8. Lugnet större 3 har stort kulturhistoriskt 
värde och mycket stort miljömässigt värde (K2, M1).
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Geoteknik

Enligt SGUs jordartskarta består marken av isälvssediment.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Planområdet överlappar en grundvattenförekomst som ligger under stora delar av Höörs tät-
ort. Det är en sand- och grusförekomst som har god kvantitativ och kemisk status. Med normal 
hänsyn i fråga om dagvattenhantering bedöms inte statusen påverkas negativt av en bostads-
utbyggnad i området.

Koppling till kommunens vision och mål

Höörs vision säger att 2025 har ”idén om en hållbar utveckling drivits långt”. Stationsnära 
förtätning är en viktig strategi för hållbar stadsutveckling eftersom det ger goda möjligheter 
till hållbart resande och bidrar till ett levande centrum. Samtidigt är bevarandet av värdefulla 
kulturmiljöer också en aspekt av hållbar utveckling och viktiga delar av den befintliga kultur-
miljön kommer att gå förlorade om exploatering genomförs enligt förfrågan. Detta ärende om 
planbesked kräver därför att kommunen prioriterar mellan motstående aspekter av hållbar 
utveckling.

Analys av lämplig exploatering

Exploateringen förutsätter rivning av den värdefulla bebyggelsen på fastigheterna Lugnet 
större 2 och 3 (eventuellt även 9). Kommunstyrelsens beslut i fråga om planbeskedet innebär 
alltså ett beslut även ett principiellt beslut i fråga om att riva eller bevara byggnaderna.

Om beslutet blir ett positivt planbesked så bör ny bebyggelse utformas för att stärka gatu-
miljöerna som uttryck för stationssamhällets ursprungliga arkitektur och planeringsideal. Ny 
bebyggelse bör därför tydligt orienteras i förhållande till gatulinjen och även i övrigt ges en 
omsorgsfull gestaltning som stärker de kulturhistoriska och miljömässiga värdena i området.

HFAB uttrycker i sin nya skrivelse en önskan att bygga högt, upp till 6 våningar. Lämplig höjd 
och utformning av ny bebyggelse måste dock anpassas omsorgsfullt till både grannar och 
stadsmiljö. Möjlig exploatering behöver studeras noga utifrån gestaltning i förhållande till 
gatumiljö,  skuggning och insyn hos grannar samt ytor för utemiljö och parkering mm. Det är 
därför för tidigt att ta ställning till lämplig byggnadshöjd och antal våningar. I sammanhanget 
är det också viktigt att komma ihåg att en högre bebyggelse inte automatiskt ger högre täthet 
och bättre markutnyttjande än småstadskvarter i 3-4 våningar. Vid den närmare utformningen 
av ny bebyggelse bör anpassning till stadsmiljön och effektivt markutnyttjande väga tyngre än 
önskemålet att bygga högt.

Miljöaspekter (behovsbedömning)

Enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § Plan- och bygglagen (PBL) samt 6 kap 11 § miljöbalken 
(MB) skall en miljöbedömning göras för en detaljplan om dess genomförande kan antas med-
föra betydande miljöpåverkan.

Föreslagen exploatering riskerar att påvera miljön genom:

• förlust av värdefulla kulturmiljöer

• skuggning av befintliga bostadsfastigheter samt

• ökad trafik på befintliga gator. 

Dessa aspekter behöver utredas närmare som en del av planarbetet och ny bebyggelse måste 
anpassas till slutsatserna av utredningarna. Bedömning av om plangenomförandet medför be-
tydande miljöpåverkan kommer att ske när planarbetet och utredningarna har inletts, och med 
beaktande av MKB-förordningens bilaga 4. Det kan alltså bli aktuellt med en MKB.
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Planförfarande

Utökat förfarande ska tillämpas för en detaljplan som (PBL 5 kap 7 §):

1. inte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3 kap. 
16 §,

2. är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller

3. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Det aktuella planuppdraget är förenligt med gällande översiktsplan. Genomförandet av planen 
är dock av betydande intresse för allmänheten och av stor betydelse eftersom centrala och 
kulturhistoriskt värdefulla delar av Höör kan komma att påverkas kraftigt. Det är inte heller 
uteslutet att genomförandet innebär betydande miljöpåverkan. Utökat förfarande ska därför 
tillämpas.

Avgift
Avgift för planbesked tas ut enligt gällande taxa. Planarbetet bedöms vara en så kallad med-
elstor åtgärd och avgiften blir därför 13 440 kronor. Faktura översänds i samband med proto-
kollsutdrag för planbeskedet.

Karin Kallioniemi

Samhällsplanerare/Kommunarkitekt
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Ansökan om planbesked, Lugnet Större 2 o 3, 
Lugnet Mindre 5

Förslag till beslut
Positivt planbesked lämnas för bostäder i flerbostadshus, vårdboende mm på 
fastigheterna Lugnet större 2 o 3 samt Lugnet mindre 5.

Planarbetet ska ske med utökat förfarande

Planbeskedet gäller i två år från beslutsdatum.

Planarbetet ska initieras av fastighetsägaren för att teckna plankostnadsavtal

Planarbetet bedöms kunna avslutas under 2019, förutsatt att plankostnadsavtal tecknas 
inom 6 månader från detta beslut.

Ärendebeskrivning
Höörs Byggnads AB ansökte 2011 om en ny plan för sina fastigheter i kvarteren Lugnet 
större och Lugnet mindre. Syftet var att bygga till Kungshällan med 21 nya lägenheter. 
Den nya bebyggelsen avsågs bli 1-3 våningar. Befintliga småhus på fastigheterna Lugnet 
större 2 och 3 avsågs rivas. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 12 december 
2011 att lämna planuppdrag enligt önskemålet. Lämplig utformning och placering av 
bebyggelsen, hänsyn till befintlig bebyggelse samt trafik- och parkeringslösningar skulle 
studeras i planarbetet.

Planarbetet har dock aldrig kommit igång och under våren 2017 har Höörs fastighets AB 
lämnat in en ny ansökan om planbesked. Den här gången önskar bolaget bygga upp till 6 
våningar som kan rymma 25-30 lägenheter. Vidare önskar bolaget en detaljplan som 
tillåter ett flexibelt nyttjande, med både vanligta bostäder, servicehus och 
trygghetsboende. Samnyttjande med befintligt trygghetsboende kan bli aktuellt. 

Förslag till beslutsmotivering
Exploateringen förutsätter rivning av den värdefulla bebyggelsen på fastigheterna Lugnet 
större 2 och 3 (eventuellt även 9). Kommunstyrelsens beslut i fråga om planbeskedet 
innebär alltså ett beslut även ett principiellt beslut i fråga om att riva eller bevara 
byggnaderna.

Om beslutet blir ett positivt planbesked så bör ny bebyggelse utformas för att stärka  
gatumiljöerna som uttryck för stationssamhällets ursprungliga arkitektur och 

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Kommunstyrelsen
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planeringsideal. Ny bebyggelse bör därför tydligt orienteras i förhållande till gatulinjen och 
även i övrigt ges en omsorgsfull gestaltning som stärker de kulturhistoriska och 
miljömässiga värdena i området.

HFAB uttrycker i sin nya skrivelse en önskan att bygga högt, upp till 6 våningar. Lämplig 
höjd och utformning av ny bebyggelse måste dock anpassas omsorgsfullt till både 
grannar och stadsmiljö. Möjlig exploatering behöver studeras noga utifrån gestaltning i 
förhållande till gatumiljö, skuggning och insyn hos grannar samt ytor för utemiljö och 
parkering mm. Det är därför för tidigt att ta ställning till lämplig byggnadshöjd och antal 
våningar.

Utökat förfarande ska tillämpas för en detaljplan som (PBL 5 kap 7 §):

1. inte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3 
kap. 16 §,

2. är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller

3. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Det aktuella planuppdraget är förenligt med gällande översiktsplan. Genomförandet av 
planen är dock av betydande intresse för allmänheten och av stor betydelse eftersom 
centrala och kulturhistoriskt värdefulla delar av Höör kan komma att påverkas kraftigt. Det 
är inte heller uteslutet att genomförandet innebär betydande miljöpåverkan. Utökat 
förfarande ska därför tillämpas.

Karin Kallioniemi
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt
0413-281 66
karin.kallioniemi@hoor.se

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse planbesked Lugnet 170803





Från: Anebreid, Lars
Skickat: den 28 augusti 2017 17:01
Till: Kallioniemi, Karin
Ämne: SV: Ansökan om planbesked för Lugnet större 2 o 3 m fl

Hej Karin!

Mycket trevligt att ärendet kommer upp medan jag är kvar.

Ja, vi vill ha med fastigheten Lugnet större 6 också.

Den var inte med därför att när ansökan lämnades in, hade vi inte talat med
fastighetsägaren. Vår ordförande gör det nu.

Med vänliga hälsningar
Lars Anebreid

Från: Kallioniemi, Karin
Skickat: den 28 augusti 2017 11:39
Till:Wallberg, Joakim <joakim.wallberg@hoorfast.se>; Anebreid, Lars
<lars.anebreid@hoorfast.se>
Ämne: Ansökan om planbesked för Lugnet större 2 o 3 m fl

Hej,
Idag har jag presenterat er ansökan om planbesked i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Jag bifogar min tjänsteskrivelse där jag beskriver förutsättningarna samt mina förslag till
beslutspunkter. KSAU gjorde en liten språklig justering av den första beslutspunkten
jämfört med mitt förslag, och jag kommer att skicka det justerade protokollet till er inom
en vecka så att ni ser den rätta formuleringen. Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen
och är planerat till sammanträdet 11 september.

En liten detalj är fortfarande oklar. Det gäller om ni söker planbesked även för fastigheten
Lugnet större 9. I texten till er ansökan nämner ni inte den fastigheten, men i förslag till
planavgränsning som ni bifogar är den med. Som ni ser ingår den inte nu i de föreslagna
beslutsmeningarna, men det är möjligt att ändra inför KS beslut. Önskar ni att beslutet
gäller även den fastigheten? Om ni önskar det så kommer jag att kontakta även den
fastighetsägaren inför KS sammanträde.

Det vore bra att få er respons i fråga om Lugnet större 9 så fort som möjligt, senast på
torsdag 31 augusti. Om ni har något annat ni vill tillägga inför beslutet så kan ni mejla
senast fredag 8 september. Skriv i så fall både till mig och till kommun@hoor.se. Ange
diarienummer KSF 2017/181.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

Karin Kallioniemi
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt

Kommunledningskansliet
Planerings- och utvecklingsenheten
Södergatan 28, Höör

mailto:kommun@hoor.se
mailto:lars.anebreid@hoorfast.se
mailto:joakim.wallberg@hoorfast.se


Tel: 0413-28 166 - Vxl: 0413-280 00
karin.kallioniemi@hoor.se
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/181

§ 277 Planbesked för fastigheterna Lugnet 
Större 2 o 3, Lugnet Mindre 5

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Positivt planbesked lämnas för bostäder i flerbostadshus, trygghetsboende, 
vårdboende mm på fastigheterna Lugnet större 2 o 3 samt Lugnet mindre 5, men antal 
våningar måste beaktas med hänsyn till kulturmiljön och skalan i angränsande kvarter.

2. Planarbetet ska ske med utökat förfarande.

3. Planbeskedet gäller i två år från beslutsdatum.

4. Planarbetet ska initieras av fastighetsägaren för att teckna plankostnadsavtal

5. Planarbetet bedöms kunna avslutas under 2019, förutsatt att plankostnadsavtal 
tecknas inom 6 månader från detta beslut.

6. Beslut om planbesked ersätter tidigare beslut i frågan från 2011-12-12, § AU 292.

Ärendebeskrivning
Höörs Byggnads AB ansökte 2011 om en ny plan för sina fastigheter i kvarteren Lugnet 
större och Lugnet mindre. Syftet var att bygga till Kungshällan med 21 nya lägenheter. 
Den nya bebyggelsen avsågs bli 1-3 våningar. Befintliga småhus på fastigheterna Lugnet 
större 2 och 3 avsågs rivas. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 12 december 
2011 att lämna planuppdrag enligt önskemålet. Lämplig utformning och placering av 
bebyggelsen, hänsyn till befintlig bebyggelse samt trafik- och parkeringslösningar skulle 
studeras i planarbetet.

Planarbetet har dock aldrig kommit igång och under våren 2017 har Höörs fastighets AB 
lämnat in en ny ansökan om planbesked. Den här gången önskar bolaget bygga upp till 6 
våningar som kan rymma 25-30 lägenheter. Vidare önskar bolaget en detaljplan som 
tillåter ett flexibelt nyttjande, med både vanligta bostäder, servicehus och 
trygghetsboende. Samnyttjande med befintligt trygghetsboende kan bli aktuellt.

(Se ärendelänk till KSF 2011/178 - gammalt beslut i ärendet).

Kommunstyrelsens arbetsutskott ändrade begränsas till beaktas i beslutspunkt 1. 
Kommunarkitekten ska kommunicera med HFAB och klargöra om Lugnet 9 ingår i 
ansökan.

Beslutsmotivering
Exploateringen förutsätter rivning av den värdefulla bebyggelsen på fastigheterna Lugnet 
större 2 och 3 (eventuellt även 9). Kommunstyrelsens beslut i fråga om planbeskedet 
innebär alltså ett beslut även ett principiellt beslut i fråga om att riva eller bevara 
byggnaderna.
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Om beslutet blir ett positivt planbesked så bör ny bebyggelse utformas för att stärka 
gatumiljöerna som uttryck för stationssamhällets ursprungliga arkitektur och 
planeringsideal. Ny bebyggelse bör därför tydligt orienteras i förhållande till gatulinjen och 
även i övrigt ges en omsorgsfull gestaltning som stärker de kulturhistoriska och 
miljömässiga värdena i området.

HFAB uttrycker i sin nya skrivelse en önskan att bygga högt, upp till 6 våningar. Lämplig 
höjd och utformning av ny bebyggelse måste dock anpassas omsorgsfullt till både 
grannar och stadsmiljö. Möjlig exploatering behöver studeras noga utifrån gestaltning i 
förhållande till gatumiljö, skuggning och insyn hos grannar samt ytor för utemiljö och 
parkering mm. Det är därför för tidigt att ta ställning till lämplig byggnadshöjd och antal 
våningar.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse planbesked Lugnet 170803.pdf
2. Tjänsteskrivelse.docx (avkortad)
3. KS au 2011-12-12, § 292 (DOC040112.pdf)
4. Meddelande.htm (Mail från Lars Anebreid - HFAB).
 
_____
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TEKNISKA NÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr TN 2017/179

§ 42 Taxa felparkeringsavgifter 2017

Beslut
Tekniska nämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att anta ny ”Taxa för 
felparkeringsavgifter i Höörs kommun”, att gälla från och med 2018-01-01.

Ärendebeskrivning
Parkeringsanmärkningen, som är den avgiftsavi som fästes på fordonet vid en 
överträdelse i samband med uppställning, har textmässigt ändrat utseende till följd av 
Transportstyrelsens föreskrift (TFSF 2016:116). Som en följd av dessa textändringar har 
samhällsbyggnadssektorn reviderat motsvarande text i ”Taxa för felparkeringsavgifter i 
Höörs kommun”.

De olika avgiftsbeloppen i taxan föreslås även förändras. De nya avgifterna höjs för varje 
enskild överträdelsepunkt med 200 kr, och inbördes är skillnaden i de 3 avgiftsnivåerna 
oförändrad sedan tidigare. Nivåerna är dock lägre i förhållande till det nya maxbeloppet 
för möjlig höjning(1300kr) än för det äldre maxbeloppet(1000kr). Med de nya föreslagna 
taxorna erhålls dels en bibehållen regelefterlevnad av parkeringsregler i förhållande till 
nya maxbelopp men även en taxejustering över tid då taxorna inte ändrats på nära 10 år.

Beslutsunderlag
-Föreslagen Taxa för felparkeringsavgifter i Höörs kommun
-Antagen taxa för felparkeringsavgifter 20151125
-TSFS 2016:116
_____



HÖÖRS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
________________________________________________________________________

TAXA FÖR FELPARKERINGSAVGIFTER I HÖÖRS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige den 2017-xx-xx, § xx att gälla från och med 2018-01-01.

Samtidigt upphör kommunfullmäktiges beslut 2015-11-25 § 130 att gälla.

Avgift 400 kr
Gäller bland annat vid uppställning med något hjul utanför en uppställningsplats, längre än tillåten 
tid och utan att parkeringsskiva använts samt vissa andra överträdelser.          Gäller för slag av 
överträdelser enligt punkterna 20-23, 38, 39 och 41 enligt bilaga till denna taxa.  

Avgift 600 kr
Gäller bland annat vid uppställning där parkeringsförbud råder samt vissa andra överträdelser.
Gäller för slag av överträdelser enligt punkterna 24-27, 34-35, 37, och 42 enligt bilaga till denna taxa.

Avgift 800 kr
Gäller bland annat vid uppställning i terräng, på en gång- eller cykelbana, på eller strax före ett 
övergångsställe, i en vägkorsning samt vissa andra överträdelser.                    Gäller för slag av 
överträdelser enligt punkterna 01-09, 30-31 och 33 enligt bilaga till denna taxa.

Bilaga. Slag av överträdelse.

TAXA FÖR FELPARKERINGSAVGIFTER I HÖÖRS KOMMUN, KF 2017-XX-XX, § XX

Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276)

Stannat eller parkerat fordon
01 på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng (3 kap. 48 §)



02 på en gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §)
03 mot färdriktningen (3 kap. 52 §)
04 på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart 
(3 kap. 53 §)
05 i en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 meter från korsande körbanas närmaste ytterkant 

(3 kap. 53 §)
06 i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m. fl. (3 kap. 53)
07 för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats    (3 kap. 54 §)
08 för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst 

fordonsslag (3 kap. 54 §)
09 enligt antecknad överträdelse

Parkerat fordon
20 med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering (3 kap. 49 §) 
21 längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag (3 kap. 49 a §), 
22 utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §)
23 utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt (3 kap. 49 a §) eller utan 

att angivelsen är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §)
24 framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras 

(3 kap. 55 §)
25 på en huvudled (3 kap. 55 §)
26 på en gågata eller inom ett gångfartsområde (8 kap. 1 §)
27 enligt antecknad överträdelse

Överträdelse av särskilda trafikregler i lokala trafikföreskrifter eller i 
föreskrifter enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276)

Stannat eller parkerat fordon
30 inom område där fordon inte får stannas eller parkeras
31 på plats där fordon inte får stannas eller parkeras
33 enligt antecknad överträdelse

Parkerat fordon
34 inom område där fordon inte får parkeras
35 på plats där fordon inte får parkeras
37 på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering
38 längre än tillåten tid
39 utan att visa att avgift eller motsvarande är betald
41 utan att parkeringsskiva eller motsvarande har använts
42 enligt antecknad överträdelse



HÖÖRS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
________________________________________________________________________

TAXA FÖR FELPARKERINGSAVGIFTER I HÖÖRS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige den 2015-11-25 § 130 att gälla från och med 2016-01-01

Samtidigt upphör kommunfullmäktiges beslut 2008-02-27, § 13 att gälla.

Avgift 200 kr
Gäller bland annat vid uppställning med något hjul utanför en uppställningsplats, längre än tillåten 
tid och utan att parkeringsskiva använts samt vissa andra överträdelser.          Gäller för överträdelser 
enligt punkterna 10, 38 och 41 i bilaga. 

Avgift 400 kr
Gäller bland annat vid uppställning där parkeringsförbud råder samt vissa andra överträdelser.
Gäller för överträdelser enligt punkterna 11-14, 34-35, 37, och 42 i bilaga.

Avgift 600 kr
Gäller bland annat vid uppställning i terräng, på en gång- eller cykelbana, på eller strax före ett 
övergångsställe, i en vägkorsning samt vissa andra överträdelser.                    Gäller för överträdelser 
enligt punkterna 01-09, 30-31 och 33 i bilaga.

Bilaga till



TAXA FÖR FELPARKERINGSAVGIFTER I HÖÖRS KOMMUN, KF 2015-11-25, § 130

SLAG AV ÖVERTRÄDELSE

Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276)

Stannat eller parkerat fordon
01 på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng (3 kap. 48 §)
02 på en gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §)
03 mot färdriktningen (3 kap. 52 §)
04 på eller inom ett avstånd av 10 meter före ett övergångsställe (3 kap. 53 §)
05 i en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 meter från korsande körbanas närmaste ytterkant 

(3 kap. 53 §)
06 i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m fl (3 kap. 53)
07 för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats    (3 kap. 54 §)
08 för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst 

fordonsslag (3 kap. 54 §)
09 enligt antecknad överträdelse

Parkerat fordon
10 med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering (3 kap. 49 §), längre tid än 24 

timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag (3 kap. 49 a §), utan att giltig 
parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §) eller utan att tiden på 
parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt     (3 kap. 49 a §) eller utan att angivelsen är 
synlig och läsbar (3 kap. 49 a §)

11 framför en infart till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen 
försvåras (3 kap. 55 §)

12 på en huvudled (3 kap. 55 §)
13 på en gågata eller inom ett gångfartsområde (8 kap. 1 §)
14 enligt antecknad överträdelse

Överträdelse av bestämmelser i lokala trafikföreskrifter

Stannat eller parkerat fordon
30 inom område där fordon inte får stannas eller parkeras
31 på plats där fordon inte får stannas eller parkeras
33 enligt antecknad överträdelse

Parkerat fordon
34 inom område där fordon inte får parkeras
35 på plats där fordon inte får parkeras
37 på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering
38 längre än tillåten tid
41 utan att parkeringsskiva eller motsvarande har använts
42 enligt antecknad överträdelse



 

 

1 

Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter 
(TSFS 2012:115) om meddelande av 
parkeringsanmärkning m.m.; 

beslutade den 30 november 2016. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 12 § förordningen (1976:1128) 

om felparkeringsavgift i frågan om styrelsens föreskrifter (TSFS 2012:115) 

om meddelande av parkeringsanmärkning m.m. 

dels att 10 och 12 §§ samt bilagan ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas två nya paragrafer, 9 a och 12 a §§, av följande 

lydelse. 

9 a § Tidsfristen för betalning av felparkeringsavgiften enligt 9 § 3 ska 

anges till åtta dagar. 

10 § Inbetalning av felparkeringsavgift ska ske till Transportstyrelsens 

konto för felparkeringsavgifter. Betalning anses ha skett den dag då den har 

bokförts på kontot. 

12 § En inbetalning ska inte avse mer än en parkeringsanmärkning. 

Om en inbetalning kan identifieras till en parkeringsanmärkning, men 

omfattar ett högre belopp än vad felparkeringsavgiften och eventuella till-

kommande avgifter avser, har den avgiftsskyldiga rätt att snarast återfå det 

överskjutande beloppet. Finns skäl att anta att det överskjutande beloppet 

var avsett att täcka en annan felparkeringsavgift eller andra felparkerings-

avgifter avseende samma fordon och betalningsskyldig, får Transportstyrel-

sen avräkna beloppet mot denna fordran eller dessa fordringar i stället för att 

beloppet återbetalas.  

Om det kan fastställas att inbetalaren har bättre rätt till det överskjutande 

beloppet enligt andra stycket än den avgiftsskyldiga, ska beloppet i stället 

återbetalas till inbetalaren eller avräknas till förmån för denna.  

12 a § Om felparkeringsavgiften inte är betald inom åtta dagar från ut-

färdandet, ska Transportstyrelsen snarast möjligt skicka en erinran. Om 

betalning inte har skett inom tjugoen dagar från utfärdandet, ska Transport-

styrelsen skicka ett åläggande med förhöjd avgift. Om betalning inte har 

skett inom tjugoen dagar från utfärdandet, ska ärendet överlämnas till Kro-

nofogdemyndigheten för indrivning.  

Om felparkeringsavgiften betalas efter det att den förhöjda avgiften på-

förts, ska Transportstyrelsen skicka ett nytt åläggande om att betala enbart 

TSFS 2016:116 

Utkom från trycket 

den 8 december 2016 

VÄGTRAFIK 
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TSFS 2016:116 

den förhöjda delen av avgiften. Den förhöjda avgiften ska vara betald inom 

tjugoen dagar från utfärdandet.   

___________ 

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2017. 

2. Till och med den 31 december 2017 får parkeringsanmärkning 

meddelas på blankett med beteckning utgåva F 201.104(U10) 13.02 eller 

utgåva G 201.104(U11) 15.01. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

MARIA ÅGREN 

 Martin Starsmark 

 (Skatte- och avgiftsavdelningen) 

 

 

 

Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping   ISSN 2000-1975 
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Bilaga. Slag av överträdelse 

Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) 

Stannat eller parkerat fordon 

01 på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng (3 kap. 48 §)  

02 på gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §)  

03 mot färdriktningen (3 kap. 52 §)  

04 på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, en cykel-

passage eller en cykelöverfart (3 kap. 53 §)  

05 i en vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste ytter-

kant (3 kap. 53 §)  

06 i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. (3 kap. 53 §)  

07 för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller 

laddplats (3 kap. 54 §)  

08 för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafi-

kantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap. 54 §)  

09 enligt antecknad överträdelse 

 

Parkerat fordon 

20 med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering 

(3 kap. 49 §)  

21 längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och 

helgdag (3 kap. 49 a §) 

22 utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar 

(3 kap. 49 a §) 

23 utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt 

3 kap. 49 a § eller utan att angivelsen är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §) 

24 framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastig-

heten väsentligen försvåras (3 kap. 55 §)  

25 på en huvudled (3 kap. 55 §)  

26 på en gågata eller i ett gångfartsområde (8 kap. 1 §) 

27 enligt antecknad överträdelse 

 

Överträdelse av särskilda trafikregler i lokala trafikföreskrifter eller  

i föreskrifter enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276) 

Stannat eller parkerat fordon 

30 inom område där fordon inte får stannas eller parkeras  

31 på plats där fordon inte får stannas eller parkeras 

33 enligt antecknad överträdelse 

 

Parkerat fordon 

34 inom område där fordon inte får parkeras 

35 på plats där fordon inte får parkeras  

37 på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering  

38 längre än tillåten tid  
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39 utan att visa att avgift eller motsvarande är betald  

41 utan att parkeringsskiva eller motsvarande har använts 

42 enligt antecknad överträdelse 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/370

§ 279 Taxa felparkeringsavgifter 2018

Beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta:

1. Taxa för felparkeringsavgifter i Höörs kommun antas och träder ikraft från och med 
2018-01-01.

2. Bilaga till Taxa för felparkeringsavgifter i Höörs kommun antas och träder i kraft från 
och med 2018-01-01 .

3. Taxa antagen av kommunfullmäktige 2015-11-25 upphör då att gälla.

4. Bilaga till taxa antagen av kommunfullmäktige 2005-11-25upphör då att gälla.

Ärendebeskrivning
Nuvarande ”Taxa för felparkeringsavgifter i Höörs kommun” antogs 2015-11-25.

Parkeringsanmärkningen, som är den avgiftsavi som fästes på fordonet vid en 
överträdelse i samband med uppställning, har textmässigt ändrat utseende till följd av 
Transportstyrelsens föreskrift (TFSF 2016:116). Som en följd av dessa textändringar har 
samhällsbyggnadssektorn reviderat motsvarande text i ”Taxa för felparkeringsavgifter i 
Höörs kommun”.

Nytt förslag till taxa för felparkeringsavgifter har utarbetats och föreslås gälla från och 
med 2018-01-01.

De olika avgiftsbeloppen i taxan föreslås även förändras. De nya avgifterna höjs för varje 
enskild överträdelsepunkt med 200 kr, och inbördes är skillnaden i de 3 avgiftsnivåerna 
oförändrad sedan tidigare. Nivåerna är dock lägre i förhållande till det nya
maxbeloppet för möjlig höjning (1300kr) än för det äldre maxbeloppet (1000kr). Med de 
nya föreslagna taxorna erhålls dels en bibehållen regelefterlevnad av parkeringsregler i 
förhållande till nya maxbelopp men även en taxejustering över tid då taxorna inte ändrats 
på nära 10 år.

Beslutsunderlag
1. 2017-06-13 TN § 42 felparkeringstaxa.doc, Dnr TN 2017/179
2. Förslag taxa 2018.docx
3. SFS 2016_116.pdf
4. Antagen Taxa felparkeringsavgifter KF  20151125.docx
 
_____



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-03-23 1 (1)

SOCIALNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr SN 2017/145

§ 62 Underlag inför hyressättning på LSS 
serviceboende/trapphusboende

Beslut
Socialnämnden beslutar att föreslaget förbehållsbelopp om jämkning av boendekostnad 
antas och att förslaget översänds till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning
Kommunen är skyldig enligt lag att tillhandahålla LSS-boenden för att vuxna 
funktionsnedsatta som inte bedöms klara eget boende ändå ska ha möjlighet att skapa 
sig ett eget hem. Det finns tre typer av bostäder, gruppbostad, servicebostad och annan 
särskilt anpassad bostad. Alla insatser enligt LSS § 21 är avgiftsfria utom kostnaden för 
mat och hyra. Ett LSS-boende är att jämföra med ett vanligt hyresförhållande. I samtliga 
kommuner i Sverige betalar den som bor i LSS boenden hyra (inte en avgift).

Behov finns av hyressättning av lokaler som tillhandahålls. Förslag presenteras i 
föreliggande skrivelse.

Beslutsunderlag
Skrivelse - Underlag för hyressättning
Förslag till hyreskontrakt.
_____
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SEKTOR
Social sektor OF

Underlag inför hyressättning på LSS 
serviceboende/trapphusboende
LSS § 9:9 ”bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för 
vuxna”.  Kommunen är skyldig enligt lag att tillhandahålla LSS-boenden för att vuxna 
funktionsnedsatta som inte bedöms klara eget boende ändå ska ha möjlighet att skapa sig 
ett eget hem. Det finns tre typer av bostäder, gruppbostad, servicebostad och annan 
särskilt anpassad bostad.

Gruppbostäder är avsedda med för personer med omfattande tillsyns- och 
omvårdnadsbehov. En gruppbostad består oftast av sex lägenheter i direkt anslutning till 
gemensamma utrymmen och personal som är tillgänglig dygnet runt. 

En servicebostad är för personer med mindre omfattande stödbehov men som ändå 
behöver hjälp och stöd i sin dagliga tillvaro för att klara ett eget boende. Även dessa 
lägenheter har tillgång till gemensam service och tillgång till en fast personalgrupp. 

Annan särskilt anpassad bostad är för personer i behov av en bostad med viss 
grundanpassning men där insatser ges genom personlig assistans eller hemtjänst.

Alla insatser enligt LSS § 21 är avgiftsfria utom kostnaden för mat och hyra. Ett LSS-boende 
är att jämföra med ett vanligt hyresförhållande. I samtliga kommuner i Sverige betalar den 
som bor i LSS boenden hyra och (inte en avgift).

Personer mellan 19-30 år som ej står till arbetsmarknadens förfogande kan få 
aktivitetsersättning av Försäkringskassan. Ersättningen är mellan 7840 kr och 8960 kr 
brutto i månaden beroende på ålder. Personer som är över 30 men inte fyllt 65 kan istället 
få motsvarande belopp i sjukersättning. Försäkringskassan kan också bevilja bostadstillägg. 
Nivån beror på inkomst och bostadskostnad. Den som bor ensam kan få ersättning med 
upp till 4750 kr månad.  När försäkringskassan behandlar ärendet gör de en skälighets 
bedömning med hänsyn till inkomst och hyra och de kan då besluta om särskilt 
bostadstillägg utifrån ett maxbelopp på 6200 kr för ensamstående.  För sammanboende 
hamnar summan på 3100 kr per person och månad. 

Exempel
Enligt ovan beskrivna bruttobelopp 7840 kr blir nettoinkomsten 6048 kr + bostadstillägg 
4750 kr (6200kr) = total inkomst 10798 kr månad (12248 kr)

Enligt ovan beskrivna bruttobelopp 8960 kr blir nettoinkomsten 6872 kr + bostadstillägg 
4750 kr (6200 kr) = total inkomst 11623 kr (månad 13072 kr)
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Hyressättningen för det nya gruppboendet i Höörs kommun.
Utgångspunkten för beräkningen av hyran är uträknat utifrån årshyran enligt 
blockuthyrning.
De lägenheter på badhustomten som tilldelas social sektor är: 
Fyra st två-rumslägenheter á 60,4 kvm 
Fyra st tre-rumslägenheter á 71,9 kvm
Varav en trerummare är personallägenhet
Totalt antal kvm = 529 kvm. Per kvadratmeter 1584 kr.

Enligt föreslaget hyreskontrakt för blockuthyrning (se bilaga1) hamnar den totala årshyran på 838 000 
tkr. 

Vilket skulle innebära för en:
Tvårumslägenhet 7972 kr + el kostnad ca 300 kr månad 
Trerumslägenhet 9490 kr + el kostnad ca 300 kr månad 

Exempel
1. Nettoinkomst (aktivitetsstöd + bostadstillägg) 10798 kr – hyra 7972 kr = 2826 kr per månad att 
använda till el, mat, kläder, telefon, hygien, fritid, försäkring, sjukvård, medicin osv.

2. Nettoinkomst(aktivitetsstöd + bostadstillägg) 11623 kr – hyra 9490 kr = 2133 kr per månad att 
använda till el, mat, kläder, telefon, hygien, fritid, försäkring, sjukvård, medicin osv.

Konsekvens 
Med ovan beskrivna hyressättning skulle det betyda att deras inkomst inte räcker till att 
uppnå goda levnadsvillkor. Vilket i praktiken skulle innebära att de behöver söka 
ekonomiskt bistånd. 

Hyressättning enl. LSS § 19 ”Skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter 
får tas ut av dem som har hel allmän ålderspension, hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning 
enligt socialförsäkringsbalken eller annan inkomst av motsvarande storlek, enligt de grunder som 
kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen ska 
se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov”. 

I förarbetena till lagen sägs inget om vad som menas med skäliga avgifter eller vad de ska 
vara skäliga i förhållanden till. Avgifterna får dock aldrig överstiga kommunens 
självkostnader. Vidare måste hänsyn tas till att den enskilde skall tillförsäkras tillräckliga 
medel för sina personliga behov av mat, kläder, fritid, tandvård, semester etc. dessutom 
garanteras personkretsen goda levnadsvillkor (7§ LSS), vilket begränsar avgiftsuttaget 
gentemot den enskilde. 

Att redan på förhand hyra en lägenhet där man vet att man tvingas att söka ekonomiskt 
bistånd går emot socialtjänstlagen (SoL).  4 Kap SoL hänvisar till att den enskilde alltid har 
ett eget ansvar för att klara sin försörjning.  En konsekvens förutom ovanstående är att det 
skapar merarbete för gode män, och för viss personal i social sektor, såsom handledare och 
socialsekreterare. 
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Social sektor OF

Alternativ är att införa förbehållsbelopp för LSS service boende.  Förbehållsbeloppet utgör 
den summa den boende ska ha kvar efter erlagd boendekostnad. Kommunen har redan 
idag ett förbehållsbelopp för medborgare som har insatset enligt socialtjänstlagen som i 
dagsläget ligger på 5563 kr/månad. 

Förslag på förbehållshållsbelopp LSS boende 

Nedan förslag är hämtat från Östra Göinge

Förbehållsbeloppet utgör den summa den boende ska ha kvar efter erlagd boendekostnad. 
Beloppet för ensamstående är 149 % av prisbasbeloppet per år. 
Beloppet för makar och registrerade partners är hälften av 245 % av prisbasbeloppet per 
person och år. 
Förbehållsbeloppet beräknas på prisbasbeloppet för innevarande år. 
Inkomster 
Vid fastställande av inkomst beaktas aktuella förvärvsinkomster samt taxerad 
kapitalinkomst. Som inkomst räknas 
- Inkomst av tjänst 
- Pension 
- Sjukersättning 
- Livränta 
- kapitalinkomst 
- Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg 
- Inackorderingsbidrag 
- Aktivitetsersättning 
- Studiestöd 

Jämkning av boendekostnad 
I de fall boendekostnaden överstiger förbehållsbeloppet, reduceras boendekostnaden så 
att den boendes försäkras sitt förbehållsbelopp. Det är den boendes ansvar att söka 
jämkning av boendekostnaden. 
Den boende förutsätts söka bostadstillägg i de fall hyreskostnaden ej kan tas ut. 

Förslag till beslut:
Att Socialnämnden beslutar:
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– att föreslaget förbehållsbelopp och jämkning av boendekostnad beslutas

Annette Branning 

Enhetschef för bostäder med särskild service enligt LSS
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/358

§ 283 Förbehållsbelopp vid avgiftsberäkning, 
LSS serviceboende/trapphusboende 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta:

1. Förbehållsbelopp vid avgiftsberäkning för LSS serviceboende fastställs med omedelbar 
verkan till:

- 149 % av prisbasbeloppet per år för ensamstående.

- hälften av 245 % av prisbasbeloppet per person och år för makar och registrerade 
partners.

2. Förbehållsbeloppet beräknas på prisbasbeloppet för innevarande år.

 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2017-03-23, § 62 att förbehållsbelopp om jämkning av 
boendekostnad antas och att översända ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunen är skyldig enligt lag att tillhandahålla LSS-boenden för att vuxna 
funktionsnedsatta som inte bedöms klara eget boende ändå ska ha möjlighet att skapa 
sig ett eget hem. Det finns tre typer av bostäder, gruppbostad, servicebostad och annan 
särskilt anpassad bostad. Alla insatser enligt LSS § 21 är avgiftsfria utom kostnaden för 
mat och hyra. Ett LSS-boende är att jämföra med ett vanligt hyresförhållande. I samtliga 
kommuner i Sverige betalar den som bor i LSS boenden hyra (inte en avgift).

Förbehållsbeloppet utgör den summa den boende ska ha kvar efter erlagd 
boendekostnad. Beloppet för ensamstående är 149 % av prisbasbeloppet per år.

Beloppet för makar och registrerade partners är hälften av 245 % av prisbasbeloppet per 
person och år.

Förbehållsbeloppet beräknas på prisbasbeloppet för innevarande år.

Inkomster 

Vid fastställande av inkomst beaktas aktuella förvärvsinkomster samt taxerad 
kapitalinkomst. Som inkomst räknas

- Inkomst av tjänst

- Pension                    

- Sjukersättning

- Livränta



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-08-28 2 (2)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

- kapitalinkomst

- Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg

- Inackorderingsbidrag

- Aktivitetsersättning

- Studiestöd

 

Jämkning av boendekostnad 

I de fall boendekostnaden överstiger förbehållsbeloppet, reduceras boendekostnaden så 
att den boendes försäkras sitt förbehållsbelopp. Det är den boendes ansvar att söka 
jämkning av boendekostnaden.

Den boende förutsätts söka bostadstillägg i de fall hyreskostnaden ej kan tas ut.

 

Hyressättningen för det nya gruppboendet i Höörs kommun.

Utgångspunkten för beräkningen av hyran är uträknat utifrån årshyran enligt 
blockuthyrning.

De lägenheter på badhustomten som tilldelas social sektor är:

Fyra st två-rumslägenheter á 60,4 kvm

Fyra st tre-rumslägenheter á 71,9 kvm

Varav en trerummare är personallägenhet

Totalt antal kvm = 529 kvm. Per kvadratmeter 1584 kr.

 

Enligt föreslaget hyreskontrakt för blockuthyrning (se bilaga1) hamnar den totala årshyran 
på 838 000 tkr.

Vilket skulle innebära för en:

Tvårumslägenhet 7972 kr + el kostnad ca 300 kr månad

Trerumslägenhet 9490 kr + el kostnad ca 300 kr månad

Beslutsunderlag
1. Socialnämnden, 2017-03-23, § 62, Dnr SN 2017/145
2. Förslag hyressättning på LSS gruppboende.docx
 
_____
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